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En förbisedd Afrikaupptäckare
Charles John Andersson - ett 1OO- årsminne
I Väner~borg kunde kring mitten av förra århundradet stundom
skå,das det s•äHsammaste djurliv på gatorna. En a·v stadens invånaore vandrade omkring med några björnar, en leopa11d och andra
mindre vanliga husdjur. Den som omgav s•ig med desiSa var den
exoentriske och beryktade engdsmannen Llewellyn Uoyd, björnjägare, fi:skare och naturskt'i:hent. Lloyd, som var son till en britui·sk bankir, ha~de på 1820-talet rest ÖVler uill SV'enige, där han
hoppades få vara med om att skjuta en björn. Han boiSatte sig
f:örst i Värmland, i Norra Råda socken. Här i landet tr:äffade han
samman med både bjömar och unga flickor. Av de förra lär
han ha varit med och fältlt drygt 100; av de senare blev åtJminstone tre-fyra mödrar t~11 Lloyds bam. En av sönerna, Karl Johan (senare Cha:rles John), tog Lloyd med s•ig då han omkring
1840 flyttaide ti:ll Vänersborgstrakten.
För att rivnära de olika djur Lloyd höill sig med, köpte han
kött och slakteriavfall från slaktaren Anders Eriksson i Vänersborg, och det blev en av hans pojkar, Axel, som ofta:st fick Iä:rnna köttet till björnjägaren i denn~s bostad. Srlaktarpojken Yar
starkt intresserad av allt som hade med natur ooh djur att göra
och det var natur:Iigt att han snart bleV' asSJistent åt Lloyd. Bl.a.
fick pojken följa med på jakt, han fick lära sig att snoppa upp
fåglar och fyrfotadjur och blev över huYUJd taget insatt i hur han
skulle umgås. med naturen. Några år efter det att Axel Eriksson
slutat i läroverket i Väners:bong, där han gått fem klasser, fick
han genom Lloyds medverkan resa ut tiri Sydafdka. Han tsku:lle
där bli medhjälpare åt Lloyds son, forskningsresanden Charles John
Anders:son. Denne hade genom brev bett fadern i Väner;sborg sända över nå•gon lämplig yngling och Axel Eriksson var, 1Jrots att
han då bara var 19 år, väl förberedd för den uppgiften.
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Hösten 1865 startade Axel EriksSion resan till Sydafrika och
under våren följande år sammanträffade han med Lloy;ds ryktbare son, den 20 år äldre Charles John Andersson. Dera1s samar-

CHARLES ]OHN ANDERSSON.
Porträtt efter en illustration i den engelska originalutgdvan av "The
Okovango River", tryckt i London 1861. Andersson var då 34 år.

bete kom bara att omfatta något mer än eut år. När Ander'ss:on

i maj 1866 startade sin expedit~on genom Darnarlandet och Ovamboland i Sydvästafrika, blev detta hans sista upptäcksf'ärd. Hans
första långa forskningsfärd hade gällt den då knappast kända Nga4

mtSJOn, den andra betydelsefulla resan ägnades åt utforskandet av
södra Afrikas märkligaste flod, Okavango, den enda som har
sitt lopp mot norr. Under denna sista expedition - till Kueneftoden - för1Siämrades hans redan svaga hälsa; sannolikt led han
av magkräfta, han var långa tider hårt ansatt av reumati1sm, och
plågades svårt av sviterna av en skottskada i ena benet. Eriksson

Llewellyn

Lloyd.

Axel W. Eriksson.

och ytterligare en svemk expeditionsdeltagare sändes på hösten
ut på en specialresa för att köpa upp elfenben. Då de efter ungefär ett halvår återförenades med huvudexpeditionen var Andersson
påtagligt iHa däran.
Enligt en uppg.ift deltog ytterligare en vänersborgare i d~nna
expedition. Hans namn uppges ha varit Svante, men det är
också allt som sägs om honom. Däremot ingick en dansk sjöman,
Hans Larsen, i Anderssons första expedition, till sjön Ngami.1
Denne var en man med mer än vanliga kroppskrafter och han
blev något av en livvakt åt Andersson. Det påstås att denne
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dansk var så stark att han på sina axlar burit ett stenblodk,
vilket var så tungt att det fordrades 1O personer för att lyfta
upp det på den danske jättens rygg! Han var också en skytt
av ovanlig kapacitet, på en enda dag lär han ha fällt nio noshörningar. Andersson påpekar att denne Hans Larsen märkligt
nog var, som man säger, liten i maten; hans huvudsakliga föda
var sur mjölk och kaffe, som konsumerades i ofantliga kvantiteter.
I maj 1867 forusatre Andersson och Eriksson i oxkärra och på
oxrygg, tillsammans med en trupp bärare färden genom Ovamboland. Ohades John Andersson blev aUt sämre och vis1sa dagar
var han Iånga stunder medvetslös. Han försummade inte att regelbundet göra observationer, både om väder och vind, om de
djur han iakttog o.s.v. Anda in i det si1sta var han inriktad på
att fullgöra sina plikter s.om vetenskapsman och i Anderssons dagbok, "Notes of Trave! in South Africa" - vilken I.;lewellyn Uoyd
utgav i London 1875 och som hittills endast finns på engelska kan man följa hur anteckningarna blir alh mer sporadirska, men
exa:kta och noggranna. En av de sista anteckningarna gäliler en
lejonjakt, där Axel Eribson sökte fälla en stor lejonhanne. "Utan
Axd hade jag dukat under för länge sedan", skr,iver Andersson i
s:itt avskedsbrev tal hustrun, som tillsammans med barnen vistades hos sina srlä!ktingar i Kapstaden. I samma brev skrev han:
"Då detta brev når Dig, förstår Du, att mina ben bleknar ute i
en fJärran Vlildmark".
Nä:r Charles John An:ders·son sk,rev detta vrsste han att han
aldrig skulle nå mMet för forskningsfärden, Kuenefloden vilken
han föresatt s1ig att nå. Hans grav grävdes i norra delen av Ovamboland, heh nära gränsen tiU Angola, och den som ordnade den
då bara 40-årige Charles John Anderssons si·sta viloplatJs, var
hans unge vän från Vänersborg, Axel Ef'iksrson.
Just i själva solnedgången en julidag för 100 år sedan, (uppgifterna om datum varierar) gick Charles }ohn Andersson, denne
märklige vänersborgare, ur tiden. Axel Eriksson ämnade redan
samma natt söka upp en lämplig plats för en grav. Karav'anen
befann sig i ett ökenliknande område, nästan omöjligt att gräva
en grav i. Men den stamhövding han först träffade på avvisade
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Erikssons begäran att få ordna en begravningsplats och den unge
svensken fick vända tillbaka samma väg han kommit. Eriksson
skri ve r i sin dagbok i juli 18 67:

Platsen för Charles John Anderssons grav, Okuambi, Ovamboland.
Efter ungefär 20 minuters färd fann jag en lämplig plats mellan två träd.
Där grävde jag med möda graven i den hårda och leriga marken, endast med
tillhjälp av en yxa och en bleckbunke, som jag hade till mitt förfogande.
Det var en gripande akt i all sin enkelhet, då jag i Sydafrikas jord sänkte
ned min avhållne, faderlige vän till gravens ro efter alla de livets stormar,
som han måst kämpa sig igenom. För att hindra de vilda djuren från att
ofreda graven övertäckte jag densamma med taggiga buskar. Fram emot kvällen, innan jag med oxvagnen startade från Charles Anderssons nyredda grav,
hade negrerna siktat en stor hjord hartbestantiloper. Jag lät då de sorgsna
tankarna på min faderlige väns död vika för tillfället, tog mitt gevär och
ammunition, gick ut på jakt och lyckades fälla åtta av antiloperna. Ovaquambinegrerna, som varit mig behjälpliga vid Charles Anderssons begravning, och infödingarna i kraalerna runt om fingo därefter med mig dela det
rika bytet. Sålunda ordnade jag med en hederlig begravningsmiddag efter
min avhållne, bortgångne chef.

Det var en märklig livsgärning som för precis ett sekel sedan
ändades där i den sydvästafrikanska öknen. Den forne gymnasisten
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i Vänersborg ha,de inte bara blivit känd upptäcktS'resande och författare, framstående n::vturforskare och fågelkännare, och lyckosam storviltjägare. Han hade dessutom spontant valts till kung över
Damaralandet - sannoli.kt den ende svensk som nått rangen av
negerkungl
Men ingen pampig gravsten utmärker Charles John Anderssons
sista viloplats, vilken man endast lär kunna hitta tack vare att
en jättelik termitstack vuxit upp invid det ena av de båda träd,

Minnestavlan i Västra Tunhems !eyrka över afrikaupptäckaren, den
forne skolpojken från Vänersborg, Charles ]ohn Andersson.

Axel Eribson nämner om. Tusen mil norr om graven i denna
sydliga vildmark finns "gravstenen" - det enda minnesmärket över
björ.njägarsonen som blev en av Afrikas största el.efantdödar:e, negerkung och sydvästafrikas kartläggare. Denna gravskrift återfinns
på norra väggen inne i Västra Tunhems kyrka. Där sitter en marmorplatta med texten:
TILL MINNET Å T DEN AFRIKANSKE UPPTXCKTSRESANDEN
CARL JOHAN ANDERSSON
FDDD I VERMLAND 1827
DDD I OVAMPODKNEN I SYDAFRIKA 1867
I LIFVET FRUKTADE HAN GUD
DODEN TROSTADE HAN PÅ GUDS BARMHERTIGHET

Den sydafrikanske premiärministern general Jan Christaan
Smuts, yttrade i ett sammanhang att Andersson "under sitt järn8

förelsevis korta liv hann göra geografiska upptäckter i södra Afrika, av sådan betydelse att de bara stå tiltlbaka för David Livingstones"! Andå är Charles John Andersson upptäcktsresanden som
blev bortglömd - både bland s1ina landsmän här i Sverige och
internationellt. Två böcker hann han ge ut, "Sjön Ngami", som
kom 1856, och "Floden Okavango", 1861. De utgavs först av ett
engelskt förlag, men kom respektive år också ut på svenska. Under
åren i Afrika - från 1850 och fram till s1in döld 1867 - samlade Andersson material till en stor bok om fågtlarna i Sydvästafrika. En brittisk konstnär var vidtalad au illustrera boken, som
skulle komma att innehålla cirka 3.000 illustrarioner, flertalet i
färg. Detta verk hann Andersson inte avsluta, men hams anteckningar har tryckts i en bok, som utgavs i London 1872, "Notes
on Birds of Damarala:nd". Boken är dock inte illustrerad. Endast
några år innan han själv avled, lät Llewe~lyn Lloyd på ett engelskt förlag ge ut en samling av sonens jaktJskildringar, "The
Lion a:nd the Elephant", huvudsakligast berättdser som inte kommit med i "Sjön Ngami" och "Floden Okavango".
Trots att han med förkärlek skildrat jaktäventyr med lejon,
elefanter, n:oS'hörningar och annat storvilt, var dock Charles John
Anders.son alltså speciellt intres:serad av fåglar. Om han blivit
bortglömd i de flesta andra sammanhang, så har just genom fåglarna hans namn bevarats till eftervärlden. Det är i de latinska
benämningarna på ett tiotal sydafrikanska fågelarter, vilka han
var den förste att upptäcka.
Anderssons medhjälpare, Axel W. Eriksson, är ju som bekant den
som skänkt Vänersborgs museum ryktbarhet att ha en av världens
förnämsta samlingar av sydafrikanska fåglar. Han donerade sin
imponerande samling "fågdskinn" till hemstadens museum, men
också Cha.rles John Anders:son S'ände fåglar hem till Sverige. Bl. a.
skänkte han närmare 400 preparerade fåglar till zoologiska institutionen vid Lunds universitet (efter att ha gått fyra klasser i
Vänershorg, fortsatte Andersson studierna i Lund och avlade sbudentexamen där). Dels som ett tack för denna donation och dels
som uppska:ttning av hans vetenrskapliga insatser kallades Charles
John Andersson till hedersdoktor vid Lunds universitet i samhand
med universitetets 200-årsjubilleum 1868. KaHels:en med heders9

bevisningen nådde emellertid hans anhöriga först nästtan ett år
efter ha;ns död.
Men en upphöjning fick han dock vara med om -· "kröningen"
till kung över Damarafolket. Mellan några av sina längre expeditioner ge-nom Sydvästafrika hade Andersson en tid bi.a. fun-

Andersson utropas till kung över Damara-folket med oinskränkt makt, ansvarig "endast inför Gud och sitt eget samvete", Bilden visar hur Anderssons
vän, den tyske missionären Hahn från en oxkärra läser upp proklamationen.

gerat som chef för ett gruvföretag och hade på olika sätt fått
åtskilligt att göra med Damaraforlket. När dessa invecklades i
strider med en angrä-nsande hottent:ot<t-stam, tog den företagsamme
svensken ledningen även militärt i området och drev bort inkräktarna. I början av sommaren 1864 (alltså tre år före sin död) utropades Andersson av de förenade damarahö·vdingarna till deras
envä!ldige härska.re.
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Dokumentet som bekrä<fta.de den då 37-å,rige svenskerus fullmakt
som negerkung har följande lydelse:
Till allas underrättelse kungöres härmed, att undertecknade hövdingar och
rådgivare i Damaralandet av egen fri vilja ha valt Charles John Andersson
till hövding och militärbefälhavare för återstoden av hans liv, eller så länge
han själv önskar bekläda befattningen. Vi lova honom trofast och ovillkorlig
lydnad under hans regering såväl i inre som i yttre angelägenheter. Och vad
ä.n C. J. Andersson kommer att göra eller låta, skall han endast och allenast
vara ansvarig inför Gud och sitt eget samvete.

"Regeringstiden" blev kortare än vad säkert både Andersson
och hans under,såtar väntat. Endast tre år senare dukade han under i s~itt rikes ödemark; jäms1ides med magsjukdomen bidmg en
skottskada han fått i ena benet under en dra.bbn<ing med en fientlig negerstam att knäcka honom. Han hann inte heller under
de få åren som kung anlägga den Damaralandets huvudstad han
tänkt sig. Staden skulle uppkallas efter honom och få namnet
Andersopole.

Det var fadern, Llewellyn Lloyd, som grundla~t unge Karl
Johans intresse för jakt och livet i naturen under skolåren i Vänersborg, inte minst genom strövtåg på Halle- och Hunnerberg, kring
Göta älv o.s.v .. Fadern ~lärde honom att stoppa upp fåglar bl.a.
och gav honom inriktning mot äventyrsresor i fjärran länder. Efter studentexamen i Lund reste den 22-årige Charles John Ander'ss:on till London. Där talades då aHmänt om Livingsvorres resor
och hans upptäckt av den märkliga sjön Ngami. Anrder'sson lockades att göra om Liv<ingst1ones bravad, men göra d:et grundliga.re.
Ryktet gick om att i trakterna av denna sydvästafrikanska sjö
leVide ett märkligt folk - männi:skor som hade ett enda öga, placerat mitt i pannan, och som livnärde s,ig på människoköu.
Där i London trä,ffa,de Andersson också Fra:nci's Galton, kusin
till Charles Darwin, och de båda kom överens om att gemensamt
utforska Ngami-sjön. De seglade till Walvis Bay (Valfiskbukren)
i sedermera. tyska sydvästafrika, efter att först ha angjort Kapst<JJden, och startade hösten 1850 s1in expedition tiH det inre av
landet. För'st efter tre års strapatsfyllda färder nådde Andersson
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Ngami - Galvon ha:de då något år tidigare gett upp - men fann
vare sig cykloper eller kannibaler. De äventyr han berätta:de om
i boken, som just fick namnet "Sjön Ngami", ger hans djungelfärder nästan mi.inchhausenska proportioner; med den skillnaden
att de förefa!ller fullt trovärdiga.
Att ta sig fram med karavaner, bestående av oxkärror, packoxar och infödda bärare, bjöd på strapatser av stundom enorma
mått och av de mest skiftande karaktärer. Vissa daga.r, uppger
Andersson, måste tusentals träd fällas för att man skulle kunna
ta sig fram. Andra dagar höll expeditionen på att dränka:s av tropiska skyfall; t·idvis led man svårt av bristen på vatten, som man
fick undvara 6-8 dagar i sträck. Vissa rrder var värmen så intensiv att temperaturen gick upp till över 45 gra1der C i skuggan.
Andersson uppger att han inte kunde syssla med skrivgöromål
under de hetaste dagarna bläcket torkade i pennan så
snart den togs ut bläckhornet! Allvarligare var förstås att ekrarna
i oxkärrornas hjul krympte i tmkan, varför känmna blev ohrukbara. Kven gevären sattes ur funktion genom att bösskolvarnas
trä sprack och lossnade från piporna.
Darwin, s.om konsulterade den unge svensken och lät honom
göra observationer i frågor som rörde hans specialområde, ansåg
att Andersson var en bättre berättare än flertalet dåtida engelska
författar·e. Men varken "Sjön Ngami" eller "Floden Okavango",
har knappa:st kommit att höra till de mera kända rese- och äventyr.sböckerna. Detta är anmärkningsvärt, så verkligt spännande
och underhållande som de ä·r, även för den som annar s inte hyser
överdrivet starkt intresse för jakt'skildringar, vilka de är späckade
med. Efter originalupplagorna för drygt 100 år sedan har viiS,serligen på senare tiod några klassiker- och ungdomsupplagor utkommit.
1

K ventyren är minst sagt fabulösa, inte minst jaktupplevel~s~erna,
men man kan inte beskylla Charles John Andersson för att vara
fallen för skrY't eller överdrifter. Snarare präglas hans skildringar
av blygsamhet, en form a-r undet'drift, men utan att därför
vara "understatements" för effektens skull. Afrika var vid denna
tid så gott som orört vad gäller tillgången på vilt av skilda arter.
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Som storviltjägare var Charles Johan Andersson framgångsrik och behövde aldrig sakna byte. l sina böcker skildrar
han otaliga jaktäventyr; ett av de mera dramatiska upplevde han under en elefantjakt. Bilden här (ur "Sjön Ngami")
visar skyttens bekymmersamma belägenhet, där han är nära att bli ihjältrampad av en retad och skadeskjuten elefant.
"Alltför nära att vara angenämnt", har författaren själv satt som bildtext!

Elefanter, lejon, giraffer, noshörnringar och annat storvilt stötte
han ständigt på, liksom en mångfald olika anti1loper o.s.v.
Många djur jagades för att förse karavanerna med kött, andra
för att förebygga Ö·V'erfa11 så att djungelfärderna kunde fortsättas utan störningar. Anderssons stil i des·sa jaktskildringar är
verkligen målande i sin knapphet, men han delger också läsaren
rent vetenskapliga iakttagelser. Des'sa citat ur en nattlig elefantjakt ger prov på dramatiken:
Andersson hade gömt sig vid en vattenplats, där snart cirka
150 elefanter, flera av dem med ungar, samlades för att dricka.
Hans karavan behövde ma•t och han sköt mot en präktig hona,
som dock bara skadades. Hela den väldiga hjorden stormade då
plöts'ligt fram mot skytten, våldsamt trumpetande. Mera på måfå
slänger Andersson iväg ytterligare ett skott ur den tunga elefantbössan mot det redan skadade djuret, som b~ir ännu mer rasande:
"Den som vet vad det är att springa för livet, kan lätteligen
förstå att jag gjorde mitt bä.slta för att komma undan mina förföljare", skriv·er fö·rfattaren. Det såg aHt bekymmersammare ut,
och, säger han "under nå:gra s.ekun:der såg det mer än tvivelaktigt
ut att jag skulle komma undan - mitt för,därv syntes vara oundvikligt".
Den framforsande elefanthjorden stannade emellertid plötsligt
upp i s1itt förföljande, och skytten kunde andas ut.
Under ett annat äventyr med elefanter råkade oväntat en vä1ldig noshörning bli inblandad. Noshörningen kom rusande rätt
mot Andersson, vilken sköt ett skott som träffade hornet och
gjorde besten något omtumlad. Ytterligare ett skott hade bara den
effekten atJt det vägledde noshömingen, som kom så nära att Charles John Anderisson kände vilddjurets fradga stänka i sitt ansikte.
"Det var ett rysligt ögonblick, men räckte tiH all lyoka inte
länge", kofllstaterar han. Noshörningen hade emellertid några elefanter i siäptåg. En av dessa var skadskjuten - det var så gott
som helt omöjLigt att med ett enda sl<Jott från dåtida gevär fätlila
tjockhudingar som elefanter och noshörningar - ooh rusade mot
Andersson "med upplyft snabel och utbredda öron". Att fly var för
sent, jägaren kastade sig på rygg, men just som elefanten skulle
gripa om honom med Slin snabel, sköt han ett skott rakt i bringan
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på defanten, som också lyfte ena foten alldeles ovanför Anderssons huvud. Skottet tycktes ha sårat elefanten allvarligt för bjässen
vände och lunkaide iväg bort. Ander;s~Son tog då sin andra bössa,
för att skicka iv'äg ett skott eft.er elefanten - men bössan kliick,ade!
"Jag var emellertid taokisam förr att detta inte hä·nt då djuret
anföll, ty om mitt s1kott då icke ha!de gått av, skulle, så Viitt jag
kan finna, ingenting ha räddat mig undan döden", är den enda
kommentaren.

B jörnjägaren Charles John Andersson nedlade under sin drygt 15-åriga vistelse i Afrika förutom elefanter också ett stort antal lejon och noshörningar
bl. a. Dramatiken under lejonjakten var oftast i livsfarligaste laget, vilket
denna illustrationen ur "Sjön Ngami" g.er belägg för.

Denna jägare utan fruktan och tadel var förstås också in:hlanda;de i otaliga äventyr med lejon. V,id ett tiHfä:lle, Andertsl'lon var
då svårt ansatt av reumatism som ·gjorde honom näistan lam i ett
ben, .stötte han på två lejonhrannar. Den ene fick en kUlla genom
bogen, men då Anders,son drog :s[g närmare för att göm slut på
djurets dödskamp, störtade den andre lejonhanen fram mot
jägaren.
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"Nu behövdes hela min självbehärskning och jag hade full tillit
till mitt gevär", berättar författaren. "Jag lade an mitt i den breda
bringan på det framstörtande lejonet och rörde vid trycket, då
- man föreställe sig min fasa och förskräckelse i detta ögonblick - geväret klickade, klickade igen och återigen!"
K ven ur denna kusliga belägenhet klarade sig Charles John Andersson; troligen hade lejonet blivit skrämt av knallhattsrsmällarna
från det klickande geväret. Historien saknar, intressant nog, inte
paralleller med en björnjakt som Uewellyn Lloyd skildrat i en
av sina böcker från jaktäventyr i Sverige. Han hade skadskjutit
en björn, vilken rusade mot honom med uppresta ramar och slog
omkull honom. Under tiden höH Lloyds jaktkamrat på att ladda
om bös~San - när det väl var gjort knäpptes besten i sista ögonblicket. Detta fick Lloyd att fälla komplrimangen:
"Du skjuter förträHligt, men laddar förrskräckligt långsamt!"
K ven andra livshotande, men mer banala, tillbud drabbade
storviltjägaren i Afrika. En gång avlossade han samtidigt av
mis.sta:g båda piporna på srin elefantbös:sa med den oväntade effekten att piporna lossnade från geväret och hanarna slog in på
båda sidorna om näsan på Andersrson. "Detta var otvivelaktigt ett
rättvist straff av himmelen, för det ja:g hanterat bössa på en
söndag", skriver Andersson i en from reflektion. Vid ett annat
tillfälle hade han tagit s.in tillflykt till toppen av en några meter
hög termitsack och låg där och lurpa~s,sarde på ett lejon. När han
sköt, med dubbel laddning i bössan, blev rekylen så kraftig att
han stöttes omkull och dråsade ner för termitstacken och ådrog
sig en del skaidor i fallet!
Inte bara djur- och växtvärlden utan även folken och dess seder fångade Charles John Anderssons intreStse under hans nära
20-åriga genomkorsande av Sydvästafrika. En gång mötte han en
karavan bestående av huvudsarkligast unga damara-kvinnor. Det
är väl mänskrligt om han sökte de unga damernas uppmärksamhet
och fj·ädrade sig inför dem, "för att förtjäna mig ett leende hä,r,
eller en vänlig blick där". Allt var dock bortk'a:,sta~d möda: "För
första gången i min levnad kände jag mig ledsen över att tillhöra
min egen ras och att bära en ren skjorta", konstaterade han med
vis'St vemod. Men det gav honom, berättar han, "ett förträffligt
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tillfälle att beskåda och beundra behagen hos denna ans.enliga
flock svarta damer, som trippade fram i gröngräset". Men så
plövsligt träder vetenskapsmannen fram och högst oväntat inflikar
Anders•son i en bisats: - "här fanns det verkligen grönt gräs"!
Som resenär i ett främmande land njuter den unge mannen,
som uppfostrats under ganska knappa förbåltlanden i Vänersborgstrakten, av de kulinariska sensationer Afrika har att erbjuda.
Han serveras av s~n kock en superb omelett; receptet delger han
lä!saren:
"I ena ändan av ett strutsägg gö·res ett hål, genom vilket litet
salt, peppar m.m. införes. Därefter skakas ägget duktigt, så a:tt
vitan, gulan och de nämnda ingredienserna bli v•å!l omblandade.
Nu ställes ägget i den heta askglöden, där det ordendigen gräd·
das. Ett sålunda nil'lrett ägg anses innehålla lika mycket som tjugofyra vanliga hönsägg, men är likaväl icke för mycket för en
enda hungrig individ".
Flera andra smakliga måltider sk~ldrar han också, måltider som
i hans tycke var kungliga, - långt innan han själv anade sin upphöjels,e i kungligt stånd. En sådan meny kunde t.ex. uppta biff
au lion samt rroshörningspuckel, båda rätterna tillagade i askglöd. Kommentaren till den måltiden lyder: "Undra:s vad Hennes
Stor-Britanniska Majestät skulle säga om en så,dan matsedel!".
Lejonbiffen var vit och saftig och kö:ttet var inte ollik:t kalvkött.
Till de delikates:s·er Charles John Andersson uppskattade var stekt
elefantfot med honung - "en måltid för en kung", utbrister han
1gen.
"Det fordras att resenären skall vara hemmastadd i många vetenskaper och känna mycket s,om överstiger det alLdagliga kunskapsmåttet. Han ska:H vara hemmaJstadd i meteorologi ooh geometri, samla politiska ooh handelsunderdttelser, giva bidrag till
den ännu i sin barndom befintliga etnologien, skall kunna teckna,
föra en vidlyftig dagbok, kunna skjuta och upp~StopP'a fåglar och
fyrfotadjur, göra ordsamlingar och skriva spr&kiäror, samt till och
med insända vi:dlyftiga avhandlingar till lärda samfund och föreningar."
Citatet är hämtat ur förol.4det till "F'loden OkaV'ango" och är
något av en klagan över hur några årtionden kring mitten av
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1850-talet skärpt kraven på författare av r·eseskildringar. Charles
John Anders,son fyllde dock det erforderliga kunskapsmåtvet; den
karta han upprättade över Damara- och Namaqua-landen blev
grundläggande, som botani'st och zoolog utfö11de han ytterst viktiga insatser. Andersson fick ett smickrande erbjudande att föreläsa inför Royal Geographical Society i London och sällskapet
skänkte honom i samband därmed en liknande uppsättning geometriska instrument man några år tidigare gett Livingstone.

Den förste som präglade begreppet sydvästafrika uppges ha varit Charles
John Andersson. Det var ockstl han som utarbetade den första kartan över
denna del av den afrikanska kontinenten. Kartan här visar ockstl Anderssons expeditionsvägar. Strax under 20:e breddgraden finner man sjön Ngami.
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Charles John Andersson jämstäildes med Livingstone och andra
av Afrikas i sä,rkla;s's mest beryktade upptäckts~resande, men det
blev hans öde att bli den förbi1sedde Afrikaupptäckaren. Några
små och tämligen oansenliga vildmarksfåglar bär sitt namn efter
honom, men den stad som skutle bära hans namn, Anders,opole,
hann han aldrig anlä;gga. Inte heller fick han bära det namn
han borde vara berättigad till. Han va[' uppkallad tiH förnamnen
efter den förste Berna.dotten i Sverige - Karl XIV Johan, och
blev genom sin afrikanska kungavärdighet den kanske hittills ende
som i det avseendet gått i dennes spår - men efternamnet hade
han efter sin mor, och inte efter fadern, vilket ju annars ä.r vanligt. Modern hette Cajsa Andersdotter och var bonddotter i
Norra Råda i Värmland. Hon var inte gift med Lloyd, utan tjäna,de som hans hushållerska. Efter Lloyds flyttning till Vänersborg
gifte hon s1ig med en av björnjägarens d.rängar. De bosatte sig i
Grava.
En haly;bror till Charles John Anders·son var son till en
annan kvinna i Norra Råda. Han hette Olle, eller Olof. Han
är dock känd under namnet Lloyd och både hans barn och ett
svort antal bambarn och dessas ättlingar, vilka till största delen
är bosatta i traJkten av Filipstad, heter Lloyd. Olle Lloyd var
jordbrukare och hade en gård i Bosjön vid Brattfors i Värmland.
Sannoli'kt hade han sex barn och en av sönerna, Lars Magnus,
fick 14 barn av vilka de flesta ännu är i livet.
Tre halvsystrar, a!Lla döttrar till Lloyd, men sannolikt med o.Jika
mödrar hade Afrikafararen också; Johanna Sofia, Maria och
Henrietta. De bå:da s1istnämnda bodde i Vänersborg; Johanna,
Sofia och Henrietta va'r födda i Västra Tunhem, men av olika
mödrar.
Enligt Charles John Anderssons egna uppgifuer i "Sjön Ngami",
skulle han ha haft ännu en bror. Andersson berättar att han i en
sändning post på nyåt'sdagen 1852 fick ett brev med "den oväntade underrättelsen om en yngre broders död. Ehuru han och jag
aldrig kunnat komma över:ens s:å län~e han levde, var han mig
icke desto mindre kär. Hans sista ord, vilka han uttalade i yrsel,
berättades ha varit ställda til:l mig - han bad mig komma till sin
hjälp. Han avled i Rio de Janeiro uti Bra,siliens plågoris, gula
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febern." Då Anders'son tidigare inte fått post på 20 månader
kan denne bror således ha avlidit 1850 dler 1851. Av uppgifterna
om barndomsminnena kan möjligen förmodas att des,sa båda söner till Lloyd kan ha haft samma mor, Cajsa Andersdotter. Året
efter Karl Johans födelse fnck hon tillsammans med Lloyd dottern Maria, som dock dog 2 m&nader gammal. Hon hade emellertid före sitt äkten&kap även sonen Lars Vilhelm, som dock bosatte
sig i Stockholm. Fadern uppges vara okänd.
Maria och Henrietta i Vänersborg bar i motsats till Karl Johan
faderns efternamn, de nämns i varje fall som "f raknarna Lloyd".
Karl Johans begäran att vid sin resa ut i världen få anta faderns
namn, blev blankt avslagen. När sonen 1855 kallades hem till
Lloyds förmodade dödsbädd i Vä.nershorg, erbjöds han byta namn
och tilläts ka!lla sig Lloyd. Inte utan stolthet sbll den då redan
berömde upptäcktsresanden ha svarat: "Tack far, men nu är Charles John Andersson, mera känd än Lloy;d!".
I juli 1860 gifte Charles John Anders,son sig i Kapstaden med
en ung engelska, Sarah Aitchinson. De fick tre söner och en dotter; yngsta barnet var endast nio månader då fadern dog. Kldste
sonen, som fick både faderns och farfaderns förnamn, Charles
Llewellyn Andersson, uppehöll genom brevväxling kontakten med
fastrarna i Vänersborg. I ett av dessa brev - de ingår nu i Vänersborgs museums samlingar - till Maria Lloyd, stäUer den då
17-årige yng1ingen en fråga som han uppenbarligen burit på länge,
något som hans mamma inte kunnat ge svar på: " ... varför var
pa:ppa:s namn ändrat från Lloyd till AndercSson? Och vilka systrar
och bröder hade pappa? Jag skulle så gärna önska träffa och
lära känna dem alla, om jag när jag blir stor, någon gång kan
göra en resa till Europa ..."
Att döma av ännu ett brev på Museet f,ick Charles Llewellyn
sva,r på s·in fråga; han tackar för upplysningarna om släkten, men
svaret är dessvärre okänt.
Charles John Anderssons unge son looka,des naturligt nog
av faderns äventyr, men själv blev han inte upptäcktsresande,
vilket han drömt om som ung, utan valde den militära banan.
Han tog avsked med överstelöjtnants grad och adlades för sina
förtjänster. Anderssons hustru överlevde sin make i 50 år och
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avled 1917, 85 år gammal Hon fick efter ma~kens död försörja
sig ooh sina barn genom en kortvaruaffä·r i Kapstaden.
A ven efter döden fortsatte Charles John Anderssons motgångar;
han efterlämnade egentligen endast inemot två ton elfenben, som
representemde ett relativt högt värde. Däremot misslyckades fö.rsöken att för de efterlevandes räkning återförvärva de stJora landområden Andersson ägt, trots framstötar på regeringsnivå till vederbörande tyska och brittiska kolonialmyndigheter, vilka då ha,de
a;dministrationen över den forne Damara-kungens rike.
Visserligen var Charles John Andersson född och uppvuxen i
Sverige, men genom sitt brittiska påbrå på fädernet kände han
sig som hälften svensk, hälften engeLsman. Han medförde på sina
resor alltid både svenska och brittiska flaggorna - "Svenska Gyllene Korset" och "Anglosachsiska Lejonet" - och försummade
inte att även i urskogen fira drottning Vietarias födelrsedag. Han
sände f. ö. också vid ett tillfälle till Karl XV en målning av Victoriafallen, utförd av den konstnär som iUUJStrerade hans böcker,
och fick ett personligt tackbrev från svenske kungen. När den
nyutnämnde Damara.-kungen skulle komponera sitt lands nationalsymbol, lät Andersson sin hustru sy en flagga i gult, blått, rött
och vitt; svenska och engelska färgerna.
Det har sagts att få afrikanska upptäcktsresande dragits med så
vidriga förhållanden som Charles John Andersson och få har som
han tvingats kämpa mot ett så ogunstligt öde. Men han skulle
lyckas, inte ge sig förrän alla krafter var slut. Bes,lutsamt skrev
han en gång: "Vare sig jag slår slint eller lyckas skall man finna
mig med selen på".

Sture Johanson.
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Gillebroder!
När du får ål"sskriften i Din hand, tänker Du då på att den är
en länk mellan Dig och GiUet och Din kära hemstad?
Va:d vet Du om Vänersborg?

K~an

Du vis·a en främling omkring

här och peka ut och beskriva dess sevärdheter? Kan Du Din stads
historia, som inom parantes är mer fängslande, än man kan an·a?
Om inte, Iär Dig allt detta och v,erka för att denna stad, som Du
förv:~sso

ans•er underbarast bland aJHa städer i Svea rike, blir känd

och uppskattad av främlingen! Visa honom och lär honom njuta
av vår s.ta.ds chavm och skönhet!
Och Du GiHebroder i fönskingringen! Propagera för Vänersborg l Tala om för Din omgivning, vad vår stad har att bjuda av
seväfldhet och naturskönhet! Berätta om Skr>äcklan och allt det
andra! Gör Vänersborg till ett populärt resmål!!
AUt detta är Du skyldig Din gamla hemstad!

VANERSBORGS SöNERS GILLE.
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Gillet för 50 år sedan

Halvord Lydelis årskrönika
1915
Det stundar till jul detta år 1916, och jag får som vanligt slå
in mig i en filt och skriva Gillets år'Srevy. Nå, filten är mera en
vana, ty i år är det inte så fasligt kallt som förra året, då kö,lden stod på -16° under stark nordost, just som jag skulle skriva.
Nu är det blitt den 22 dec. och lugnt, och det är då fö,rväl
i denna förskräckliga krigstid, då ved och kol äro så dyra, och
då de näringsmedel, som skola ge den inre värmen, såsom smör,
fläsk och alla andra kolhydrater knappa,st kunna fås för pengar.
Man får väl vara med och betala världskriget, fastän man är
neutral, och Gud vet, om det någonsin blir bra, ty nu delar hela
landet upp sig i två mot varandra krigiska grupper, producenter
och konsumenter. Det synns nu rakt ingen annan lösning på elendet än en fullt genomföDd statsrevolution.
Olika falla i dessa tider ödets lotter, ooh gulaschbaroner och
gulaschbaronessor tända väl snart sina julsilvergranar, ty där
hemma ha de "så fint, så fint ,allt av guld ooh silver t. o. m.
kopparkastrullerna," säger en skämttidning. Men de äro ett nl.tal
mot alla dem, som lida och längta till bättre tider och bättre
förhållanden.
Men vad är dock detta mot vad de uthärda, som ligga i skyttegravarnas vatten och lera. Och reumatism. Det ljusnar dock nu
vid horisonten, ty fredens morgonrodnad kas:tar verkligen de första
glimtarna över synranden.
Det är slaskigt ute trots nordo,sten, och jag börjar nu med
Vänersborg år 1916.
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Det kan sägas gen<l!st, att året 1916 i Väner!Sborgs historia intager en sådan rangplats, att man kan antaga, att det kommer att
fims i framtiden. Det kommer att nämnas vid sidan av 1645, då
staden vann den lysande segern över Sehesteds norsk-danska
trupper, vid sidan av år 1646, då vid julietid vår grundläggarinnas nådiga prhni:legiebrev, undertecknat den 12:te november samma år, upplästes av borgmästare Belfrage, vid sidan av år 1679
då staden blev residensstad, som kanske dock ingen upphöjeliSe
var, åren 1777 och 1834, då eldsvådor härjade och 1867 ,om
vilket mera nedan m. fl. år.
Ja, året 1916 bör i sanning vara ett märkesår. Det ä!l" tre
stora och märkliga ting, som hänt:
1 :o har staden genom kanalutvidgningen blivit en stor exporthamn
och det direkt på oceanerna till på köpet.
2:o har staden återtagit något av sin äldsta fysionomi, i det den
blivit garnisonsstad.
3:o har staden fått en läsestuga.
Detta var nu de tre stora sakerna, och det är väl bäst jag
håiller mig till dem så länge.
25/12. Jag blev hindra;d i går att skriva omVänersborg år 1916
och de tre stora sa:kerna detta för staden så historiskt så märlkliga år. Jag har nämligen gått och lagt min näsa i blöt meJd en
hop sa!ker, så att det är ingen lätt 'sak att få lite julefrid. Det är
två utställningar till sommaren, en i Motala och en i Kristianstad, som vill ha råd, den sista in i minsta detalj, och då jag
tyckte det var roltigt få en Skåne-utställning till, som tog tuppfjät framåt på område, så - - -.
Cissi väckte mig i morse genom att slicka mig i ansiktet, (Ci,ssi
är en i huset inneboende katt )och när min syster kom in med
kaffet och lyste med den elektriska ficklampan genom persiennen,
så var det 10° kallt, a:lltså ett härligt vinterväder på juldan, som
också föranledde mig till en promenad tiH lungsotssanatoriet på
förmiddagen. Men nu är jag hemma och skall skriva om de tre
stora tingen i Vänersborg 1916.
Det var onsdagen den 25 oktober som blev den stora kanalinvigningsdagen. Här hade vi ju redan förut intimt studerat vår
mät'kvärdiga klaffbro och konstaterat att den nog går an och blir
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en sevärdhet. Och vår nya svängbro, hon må nu kallas Gåsbron
eller Käringvändan, detta har inget avseende på Rhea, som vände
i Vassbotten - om svängbron har jag förut skrivit. Vad jag inte
nämnt om den förut, det är det ringa skydd man berett åt brovakten, men eftersom Manne Jansson tål det, blir han inte gammal där. Han kommer otvivelaktigt att få en bättre anställning
vid nästa expedition till sydpoilen. Han marscherar säkerligen rakt
på polen och planterar Vänersborgs "bojort" där.
Det var, som sagt, en onsdag i oktober som kanalinvigningen
skedde, varav synes, att vederbörande inte voro onsdagsrädda.
Kungen gick ombord på Rhea i Lilla Edet. Rhea är ett mycket
hedniskt namn. Hon hade himlen till pappa och jorden till
mamma, och själv var hon mamma till överguden Zevs och alltså
hela den andra gudaskaran. Det hela gick emellertid utmärkt bra
ända upp i Vassbotten, men genom broarna kom man inte. Den
hedniska gudamamman fick inte skölja sin köl med de vågor
som skölja den allra krisuligaste Kinnekullestranden. Man skyllde
på, att det dragit så långt ut på tiden. För den forskande eftervärldens skull nedtecknar jag emellertid, att verkliga orsaken var,
att man muddrat så smal ränna ut tal fyrarna, att Rhea inte
kunde vända där. Man hade muddrat "lite 'Snålt" hette det. Nåja,
det behöver ju som regel inte vändas med annat är tråg därute.
Det var emellertid för a:llmänheten litet snopet, och för mig,
som flaggade så stiligt i Dahborg, och för kapten Larsson, som
hade både vimplar och signalställ uppe på sin "Polstjärnan" ute
vid vågbrytaren.
Nå, så var det med invigningen. Kungamiddagen åts i Trollhättan, vilket ju vi och även Göteborg få erkänna var gammal
kanaltra:dition. Men hur det kunde gå för sig utan att Trollhättan
förut eller samtidigt erhöll sitt stadsvapen, det går över mitt lilla
förstånd, som ändå skall vara av gammaldags god kvalitet. Jag
kan aldrig tro, att vår egen Vasadrottning själv skulle varit närvarande och hälsat en ort som stad, innan hon givit den emblemet,
neej, det tror jag då rakt inte. Dom fick pryda den kungliga
estraden med av dem själva påhittade Neptuniaga.fflar. Tvi ...
Nå, det var om Vänersborg jag skulle skriva. Var och en förstår, att Vän~rdrottningen åter står inför en möjlighet att för25

verka den snillrika Vasadrottning-ens och hennes förmyndares avsikt med staden. Men det ser ut som om det vore med Vänersborg som med Spanien: det får aMrig en god styrelse.
Var inte o110lig ordföranden lilla. Gillet får ej ingripa i kommunalpolitiken, men jag sitter här med fmskarens och kritikerns
rätt att vara fullkomligt obunden av den paragrafen.
Namnen "Stora" och "Lilla" V assbotten ha i år fyllt 50 år
och uppstode då U.V.H. järnväg byggdes och shr av en del av
sjön söder om sanden. Nu har emellertid den i 50 år Lilla Vassbotten kallade sumphålan fyllts, och kvarteret borde väl återfå
sitt gamla namn, Sanden, som ännu står på kartor och Turistföreningens handbok. Eller kanske Södra Sanden tiH skillnad från
Norra Sanden norr om Dalbobron.
Två stycken herrar i drätselkammaren vilja göra platsen till
boplats! Det var den för något mer än 5000 år sedan, enligt va;d
rektor Nordin utläst ur gjorda fynd av flinta och diabas. Det
är intressant att se hur aUt upprepar sig. Fem årtus•enden tillbaka
och ändå på förhand veta, att vi inte hinner fram så långt som
till Drottning Kristina för nära 300 år sedan, ty hon vis,ste ju
mer än vi, eller de, inte blott vad vattenfall, vägkorsningar duga
till, utan även industriområden.
Hur skönt i alla fall, när vi bara hade den gamla kanalen. Vi
levde ett enkelt småstadsliv. Men vi hade hoppet, denna den fattigastes rikedom, vi kunde åtmindstone drömma framtidsdrömmar.
Men ack. Från den där ingenting haver skall ock taget varda
det han haver, säger den starkt satisfaktionsyrkande skriftan.
När nu den nya kanalen invigdes, ropade vi yra av glädje:
Nu, nu skall hon bliva Vänems Drottning. Men kraftiga labbar
lade sig på sandens karta, krossade korthusen, och röster hördes
säga: .Aven där skall bliva boplats för inackorderingskäringar.
Om vi också se, att den nya kanalens minnesår 1916 kommer att
av framtidens Vänersborg genom nu verksamma kraftiga andars
åtgörande firas på samma sätt, som vi hittills firat minnet av
Öxnereds tillkomst, av Huvudnäsfallets försäljning, om vi också
se detta i detta tillblivelsens år, så få vi inte glömma saken
numro 2.
Och saken numro 2, det är Västgöta regementes mottagande på
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stora torget fredagen den 15 december. Alltså inte heller någon
fredagsrädsla. VJJd skulle salig kung Edward VII av England ha
sagt, han, som var både on1s1dags- och fredagsräleLd och lät världsh1storien gå och lägga sig dessa dagar - så långt på honDm berodde. Nå, den rädslan kanske bidrog till att förhala världskriget.
Regementets intåg skedide med pomp och ståt, och det var
märkvärdigt att se, vilken ·stämning av 1600-tal, som gavs åt torget
då trupperna bildade fyrkant där framför det gamla residenset
och de låga husen. Värmlandsbankens nya hus förstörde inte
stämningen, huvudsakligen på grund av den om Nederländskt
1600-tal påminnande gaveln, vilken i hörnet blivit upplöst.
Både borgmästaren och överstens tal få godkänt t. o. m. av
mig. De voro fria från sentimentaLitet och ganska monumentala
och kunde gärna varit "phynt" präntade på pergament att överräckas av adjutanter. Måhända borde de erinrat om, att skansen
Vänersborg låg vid södra Edsgatan och borgen vid norra, om
1645 o. s. v., med det skulle kanske sett ut, som om vi inte varit
vana vid förnämiteter, vi, som redan året innan staden fick sitt
vapen förvärvat rätten att förse dess murkrona med både burspråk och skottgluggar.
Vid förnämiteten. Ja, den kan Vä•stgöta regemente trots all sin
ära inte höja. Men väl representera. Men då foPdras först och
främst en ny regementsfana. Ty att bära in Västergödands vapen
hit i denna stad med de båda silverstjärnorna placerade på gränslinjen mellan det svarta och det gula fältet - det skall fordra
heraldiskt mod.
Kan Bertel utforska, hur de båda stjärnorna kommit i Västergötlands vapen? Själv kommer jag på fredag med en teori mest
för att få se vilka invändningar som göras.
För oss medborgare, som inte leva med i den "högre" societeten,
märks regementets närvaro inte så mycket. Det ser ut, som om de
tänkte hålla sig därborta bakom tändsticksfabriken. Men det blir
väl annorlunda till sommaren, när det skall krigas i Dalbobergen.
Undras hur det skall gå med alla ekplantorna? Jag hade allt
gärna velat ha litet vaktparad med musik, åtminstone ett par
gånger i veckan, men jag har rakt inget hört.
Det är emellertid ett par saker, som jag hoppas regementet
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skall åstadkomma här. Genom exempel till hyvs, som man då
rent av kan fordra därifrån. Först och främst att lära folk gå
ur vägen, vilket här är detsamma som att hålla till vänster. För
det andra att stänga dörrar efter sig, vilket här visats att varken
skola eller hem förmå å'stadkomma, och inte universitetet heller.
För det tredje att stänga dörrar utan smälla och i a:llmänhet
verka genom exempel mot den allmänna druHigheten och slamsigheten.
Jag nedskriver dessa förhoppningar för att det efteråt skall
kunna konstateras om de gått i uppfyllelse. Jag är dock villig
redan nu medgiva, att någon bättring redan synes inträdd.
Den tredje stora saken är läsestugan. Minns Isido1: Dahlquist,
när folkbiblioteket och den bl>ivande läsestugan år 1910 hängde
först på hans läppar, sedan på mina. Där syns det, hur iden, viljan
och ordet regera och äro de sta,rkaste grundvala.rna. Vad vore
lag utan iden om dess uppehållande! Ett otytt dokument. Vad
vore freden utan en stark freds:ide, levande och gemensam!
Läsestugan bör underhållas och utvidgas, ty hon kan biliva en
prydnad för staden, som hon tycks redan ha börjat. Bli inte trött
Isidor. Håll bara i, och nu är det väl lättare, då självaste ordföranden i stadsfullmäktige är med på saken.
Kanske borde vårt gille ge en om än arldrig så liten gåva till
biblioteket? Det skulle kanske stärka iden, viljan, och det är ju
a v en så oef'hörd betydelsre.
Just nu spelar min syster på Beethovens c-dursonat, och jag
ooh Gis.si höra på. Tänk, Isidror Dahlquist, om ett än så litet fält
av dessa skönhetsvärldar kunde ges åt de många. Hur vore det
!sidor, om du uppträdde, talade starkt och lärde de breda lagren
vilken smälek man egentlig·en tillfogar dem, då man behandlar
dem som söndagspublik, gör konserter för dem populära och till
på köpet populära så det förfäar. Särskilt på kafeer lö,rdragar och
söndagar. Tänk att inte Uddevallars orkesterförening skall kunna
hålla ihop utan sprit? Ska vi uppträda gemensamt, Isidor?
Ja, året 1916 närmar sig sitt slut. Men vilket slut kan det inte
b1iva. Det får beskrivats längre fram, men jag känner mig manad på dett'a papper lämna rum för ett P. S., ty när som helst
kan telegrafen lämna bud a v världspanoramainnehålL
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1917 är snart inne, och då kunna 50-årsminnena väckas i
Vänersborg, ty år 1867 var ett år av rang i vår stads historia.
Staden hade blott litet över - bevars vad Cissi suddade här litet över 4000 innevånare, men se här vad som hände 1867.
Allmänna lämverket beslöts och grundlades, först skulle det
läggas på "kotorget", men rektor Hultström ville ha det närmare
skolan, således i "östra p l antaget". Slutet blev, att detta ansågs
för sankt, och därför lades huset på den ännu hevarade, fula
gränslinjen mellan kotorget och "östra plan taget".
Folkskolans stora trähus beslöts och bygdes, men den fö·rst
planerade gymnastiksalen fick vänta längre än både F. A. Zettergren och D. L. Cedersk,og och de andra kunde ana sig - 50 år ...
Till friskolan insamlades 500:- kronor, tomt köptes, skolan
bygdes och överlämna;des åt staden.
U. V. H. järnväg invigdes den 17 maj 1867, och direktör Bergqvist fick vasaorden genom Sparre, fastän båda voro samfällt
utskällda.
Stadshuset beslöts och grundhdes med societetslokaler och teater,
sedan byggmästare Kriiger i Göteborg nöjt s;g med betalning i
stadens på 40 år utlöpande räntebärande obligationer.
Gasverket byggdes 1867, och byggaren fick mycket på pelsen
för att han hade alla stadens gator uppgrävda på en gång - nej,
Cissi, gå ner -och inte gräVide ned rören alltefter som de nedlades.
Kyrkans gamla torn revs, och kyrkan försågs med ny tornfris
och ny högre tornhatt. Det blev ett spektakel då det gyHene
korset, vars nedre kula rymmer en tunna råg, skulle upp. Kommet
upp till torngluggen störtade det ned, ty en arbetare uppe i tornet hade tagit bort en planka, som var i vägen, utan att känna
den betyddse hon hade för blockinrättningen. Det blev dock en
liten lätt utslätad buckla, ty korset var väl inhöljt i träfodraL
Spiran har vid ett tillfälle gjorts något kortare än hon var 1867,
och det kan var och en se, att detta ur skönhetssynpunkt inte var
bra. Kommer ni utanför staden ett stycke, särskilt ute vid
sprängningen, så ser ni det.
Ni ser, att det inte är litet för en småstad på ett år. Man
gjorde allt iordning staden, eller hur Karl Gustaf Cedergren.
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Lägg därtill att frågan om vattenledning på allvar kom upp 1867,
så syns att viljor funnos det året.
Jag kan ej sluta detta •skriveri utan att först erinra Ginet om,
att släkten Belfrage nästa sommar avtäcker en sten över sin stamfa;der, vår stads förste och driftige borgmästare. Måhända borde
Gillet då vara med ute på N aglums kyrkogård och representera.
Atten Belfrage har fullt klart för sig, var vår förste borgmästares
ben vila.
Annu en sak måste jag erinra om. Rektor Nordin kunde på
grund av stadens svåra finanser ej erhålla 500 kl"onor till utgrävning i Brätte, utgrävningar som dock i ans·eende till det samband med nu för den retro·spekuiva utställningen i Göteborg 1921
pågående utgrävningar i Lödö·se de äga, dock äro av vikt. Måhända borde Gillet genom anslag och insamling söka trygga detta
för vår stads historia så v·rktiga företag.
Tack för gott tålamod.
Vänersborg den 25 december 1916.

Halvord Lydell.
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Brätte.
Handelsplats med militär betydelse.
Inledning
Brätte var namnet på den plats, som var Vänersborgs föregångare och låg c:a 4 km söder om denna stad, innerst i en vik
av Vänem, som hette Vassbotten. Namnet Brätte torde vara en
pluralform av det gamla dialektor1det bratt = sluttning eller brant.
Besöker man platsen så kan man också ty.d1i:gt se, att Brätte låg
på en sluttning ner mot Vas.shotten. Att det här tidigt har uppstått en handelsplats är inte så konstigt, ty Brätte l'åg vid den
mycket livliga och betydelsefulla handelsvägen meHan väneriandskapen och Väste~havet. Brätte spelade även en ganska betydande
roH i hadeln med Norge. Vägen UddevaHa-Skara passerade nämLigen förbi Brätte.
Syftet med denna uppsats är att fönsöka khrlägiga, utö·ver tidigare konstateranden, om Brättes ekonomiSika betydelse, om staden inte även hade någon militär uppgift att fylla.

Brätte som omlastningsplats.
Under Gustav Vasas tid var prnet den viktigaste handel1s•varan
och Bergslagen och Värmland kom tidigt att bli de s1tora l•everantörerna av denna vara. Hur järnet fraktades från Värmtand
beskrivs tydNgt av Henrik Sinclair: "Allt det gods, som kommer
ofvan eFter och skall till Göteborgs stad, fö·res Ö'vfer Väner med
bojorter, skutor och båtar först till Brätte, dädan öfv·er Edsvägen
till Åkers- eller öfverström och sedan inskeppas, det där uti ston
edsbåtar, som man dem kallar. Det är i detta sammanhang som
Brätte, på grund av sitt gynnsamma läge, deis kom att bli den
naturliga omlastningsplatsen och dels början på den handelsväg,
som gick mellan Brätte och Lilla Edet, den s. k. Edsvägen. Första
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gången vi träffar på namnet Bdtte ä.r alltså under Gustav Va:sa,
då det 1551 talas om Brätte marknad.
Hur stort Brätte var vid den tiden och om det var stad, är
frågor, som vi med säkerhet inte kan besvara, men går vi till
Brä<tte ·domböcker, kan vi ändå få en ganska klar bild om plats•en
under 1500-talets andra hälft.
På mitten av 1500-talet bodde det endast ett 10-tal personer
i Brätte. 1586 finner vi Brätte för första gången i städernas
~kattelängd, men några stadsprivilegier från denna tid finns ej.
Järnhandeln ökade och i spåret på den följde trävarorna. Samtidigt var det en mycket stor sillperiod i Bohuslän.
De!s'Sa faktorer var de, som främst bidrog till att öka Brättes
betydeise. Follkmängden ökade och platsen växte ut. Det, som
fö.rr varit omlastningsplats, blev nu även en handels- och marknadsplats. Att Brätte blivit ekonomiskt starkare kan vi hl. a.
se, då Johan III 1583 låter fogden Per Kristersson kräva Brätte
på extra skatt till hären och det ryska kriget. 1594 återfinner
vi Brätte bland de städer, som är representerade vid Sigismunds
kröning.
Bräu.ehornas huvudsysselsättning under denna tid var, att med
sina hästar och vagnar köra varorna på Ed~vägen, men vi kan
även finna några, som med sina skepp deltog i handeln på Vänern.
Men Edsvägen underhöUs hristfäUigt och hade bö,rjat fö,rfaUa.
Det ledde till att Johan III, som hade s1Jort intresse föT denna
viktiga väg, gav fogdarna längs älvdalen order, att tillse, att
bönderna underhöll vägen, så att den kunde användaJs inte bara
till klövjning, som nu ofta var fallet, utan även för vagnar. Det
uppstod ofta rivalitet mellan bönderna i Brätte och på andra
platser utefter älven om rätten at få föra varorna och det var
heller inte ovanligt med röveri och slagsmål. Lönen för en transport Brätte-L:a Edet va,rierade men, som ett exempel kan nämna:s, att för 3 läster 7 fat osmundjärn hetala:des 5 daler och 11/2
marker.
1

Brätte -

från handelsplats till stad

Från 21 april 1603 finner vi de fö.rsta privilegierna i vilka
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furste tager Brättes sta,dz Boer, uti sitt furstliga hägn." Det är
från och med nu och ett 30-tal år framåt, som Brätte blomstrar
upp och har sin storhetstid. Enligt en skattelängd från 1610 hade
staden 171/2 gårdar och invånarna voro 22 gifta par, 4 änkor,
1 son, 2 döttrar, 1 dräng, 3 pigor, 1 husfattJig man, 2 ogifta karlar, 1 inhys.es man i kungens tjänst. Dessa betalande skatt, men
det fanns även 9 män och 1 änka vilka voro "husfattiga och oförmögna" och inte hetalade skatt. Det va·r alltså c:a 100 personer
i BrättJe i början på 1600-talet.
Handeln i Västsverige dominerades inte bara av järnet och
trävaror utan nu förekom också sådana varor som kalksten, tjära,
hudar, talg och smör. Av importvaror märktes mest saltet men
även saltad fisk från framfö·r allt Bohuslän och kryddor och
vissa klädestyger.
Längre fram kom exporten av masveträd att spela stor roll.
Den ökade handeln medförde att stadens utrymme inte räckte
till och efter förfrågningar hos hertig Carl erhöll sta:den också 3
större gårdar, som införlivades med Brätte.
Edskörslor och Vänerfraktfart var fortfarande brättehomas
huvudsys:seisättning. Dessa h<!!de efterhand blivit mer omfattande,
vilket ledde till att Brättes beydelse ökade. LandS'köp var vid
denna tid förbjudet. Det innebar, att all handel endast var tillåten
i städerna.
Då Brätte framför allt levde upp var under de olika marknaderna, som antingen var frimarknader, då även köpmän från
andra stä·der fick deltaga eller enskilda marknader, då endast
köpmännen från Brätte fingo bedriva affärer. Den första marknaden i Brätte var den 1551 omtalade Brätte marknrud. Som tidigare påpekats var det just i samband med denna marknad namnet Brätte för första gången har påträffats. Att det på många
sätt kunde gå livligt till under marknaderna, kan vi se i Brättes
domböcker. En episod som belyser detta utspelades 1618 i Brätte.
Det var en berusad bonde, som kom ridande på en gata i staden
och framförde sin häst så vårds.Iöst, att han stänkte ner en guldsmeds varula.ger i en bod vid gatan. Guldsmeden bad då en knekt,
som just paserade förbi och sade: "Du får en daler om du vill
slå denne lumpen på munnen." Det blev strax gräl mellan de
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bå:da, men bonden var den starkare och stack ner knekten, som
senare avled. Innan han dog hade han för länsmannen bekänt,
att han utan orsak övedallit bonden. Vid målets senare behandling fick knektens släkt betala böter och bonden fick hos konungen söka nådamåL
Dessa marknader på olika platser i Västsverige stimulera,de i
hög grad handeln och ökade kontakten mellan olika platser. I olika tänkeböcker och domprotokoll •kan vi s.e hur brätteborna själva
besökte andra ha.ndelsplavser då särskilt Karlstad, Nya Lödö~Se
och Lidköping.
Men marknaderna kunde också få motsatt verkan. Som tidigare
nämnts uppstod det ofta stark rivalitet i Göta-älvdalen och särskilt i Nya Lödöse såg man med oro på Brättes utveckling. Man
förs•okte bl. a. i skrivelser till kungen beskylla brätteborna för
olaga landsköp m.m.
Det slutade med att Nya Lödöse förbjöd sina medborgare att
deltaga i Brättes marknader. Men marknaderna i Brätte måste ha
varit lockande, ty många nylösöbor for ändå dit och i Tänkeböckerna står många exempel liknande detta: "Samma dagh kom
för rette Jacop Sennt och bleff annklagatt, att hann drog till
Brätte marckna emott stadzens premlegier och b1leff therföre
sackfeHt till 40 marker".
Den ökade handeln i Brätte gynnade även den kringliggande
landsbygden, som i Brätte kunde få avsättning för sina varor.
Sta:den blev på så vis centrum för stom delar av Dalsland och
närmaste delarna av Västergötland. D1i bönderna skulle fö.ra in
sina varor till försäljning i sta,den var de :skyldiga att betala tull,
lilla tullen. För att de inte skuUe kunna smita från denna avgift,
satte man upp ett staket med endast 5 portar runt staden. Detta
irriterade säkert en hel del bönder och för dem, som bodde i Dalsland nära gränsen till Norge, var det ofta enklare att smuggla
över varorna och i stället få salt fisk med sig hem. Denna smuggeltrafik, som på vissa platser var omfattande och för många
mycket lönande, blev till stort besvär för myndigheterna. Det visade sig ofta nödvändigt att tillsätta extra uppsyningsmän även
utefter älvdalen, där det också förekom en hel del smuggeltrafik.

34

Det var inte bara den ökade handeln som hidrog till att Brätte
utvecklades så snabbt. Egendomligt nog blev danskarnas härjningar av stor betydelse för Brätte. 1612-13 blev Nya Lödö:se ett
av offren och brändes nästan helt, medan B,rätte klarade sig tämligen lindrigt undan. Eftersom Nya Lödöse ingick i .1Uwborgs
lösen uppmanade Gustav II Adolf invånarna att flytta till Al<ingsås eller Brätte i stället för att bygga upp sin stad igen. Han befarade nämligen nya danska plundringar.
Danskarnas härjningar blev al1vså Nya Lödöses fall, för en
tid, men de bidrog samtidigt till att påskynda Brättes utveckling,
ty c:a 55 borgare med familjer flyttade till Brätte. Sålunda fiok
staden bl.a. ett antal handelsmän, l buntmakare, l gla;smästaJre, 2
guldsmeder, 1 hattmakare, 1 kLensmed, 1 kopparsla.gare, 1 slmmakare, l skräddare, 1 smed, 1 tunnhindare och 3 köpsvenner.
Detta blev ett betydelsefullt tiaskott för handel och hantverk,
samtidigt som folkmängden ökade med c:a 200 personer.
I domboken får vi reda, på hur livet i Brätte var under denna
tid. stadsstyrelsen orga,nis.emdes med borgmästare och rådmän,
vilka höll rådstuga några gånger om ihet. Staden hade även egen
kyrka och kyrkoherde. I början av 1600-talet torde Brätte haft
någon slags skola, ty vi får veta, att "Anders Grotte, sedermera
kyrkoherde i Tunhem, år 1614 vid 9 års ålder intagits som elev
i Brätte stadsskola." Mot slutet av Brättes existens skulle det också ha funnits ett hospital som fungerade som ålderdomshem, sinnes-, epidemisjukhus och barnhem.
Det var nu Brätte snod på s1in höjdpunkt. Stadens invånarantal
var uppe i c:a 450, den sista mantalslängden s.äger att Brätte 1639
hade omkring 480, som säkert varit det högsta invånarantal staden haft. Som jämförelse kan nämnas, att vid samma nidpunkt
hade Göt,eborg 1150, Gävle 875, Norrköping 817, och Kalmar
580 invånare.
Bes<Yker man platsen, där Brätte låg, och ,tittar på de utgrävningar som gjorts, kan man se stensatta gator med rännsten i
mitten. Vid torget torde rådhuset ha legat. I övrigt fanns det ett
75-tal hus i staden, alla är inte framgrävda. Nedanför staden mot
Vasshotten låg upplags- och förvaringsbodar och där fanns även
en hog. Där utanför låg bryggor, som var tämligen långa, ty
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Va:ssbotten var en långgrund vik. A v de lösa fynden från utgrävningarna märks en riklig mängd av stengods. från bl.a. Tyskland,
vidare en stor mängd mynt från oLika platser. Fynden innehåller
också många redskap och vel'ktyg samt glas, skoläder och vistsa
klädespersedlar. Fynden, framför allt mynt och olika stengodshitar
från både när och fjärran, vi,sar, att det förekommit en livlig handel i Brätte.
Borgarna var inte enbart sysselsatta med handel utan försörjde
sig även med boskapstskötsel och åkerbruk. 1638 fanns i Brätte
bl.a. 80 kor, c:a 40 hä,sttar, 70 får och 45 svin.

Tillbakag!lng och underg!lng
Men Brätte var inte den enda stad, som hade goda konjunktmrer. Man mötte nu en hårdare konkurrens från andra städer.
Detta ledde till att Brätte mer och mer förlorade sin betydelse.
Brätteborna gjorde, som man tidigare gjort vid ekonomi,ska svåvigheter. De skickade en skrivelse till regeringen och begärde
hjälp i vilken det bl.a. hette: "Vi äro kringvärvda av grannar som
våra näringsmedel dageligen förtaga, på ena sidan Göteborg och
Ga:mla Lödöse, den andra Lidköping och Mariestad, teedje CarlstaJd och nyfunderade staden Åmål, men den fjärde och skadligaste Danmal'k och Norge". 30-åriga kriget hade blivit mycket
lmsts,amt och det ledde till att den ekonomiska politiken i SveJ:'Iige blev a11t hå.rdare. För brätteborna blev den mycket kännbar
och man hade nu: lilla tullen, för de varor som fö·rdes till torg
eller marknad, kvarntull för all spannmål, som skulle malas, boskapsskatt, vidare tillkom en bryggar- och krögaraccis. 1639 höjde
regeringen tullen på vitssa varor, hLa. masteträd för att förhindra
en alltfö·r stor export. Detta drabbade brätteborna hårt som nu
idkade en livlig handel med dessa. Kortare tider fick staden då
och då härbärga militärtrupper, som av olika orsaker föda;des dit.
Detta frestade säkert staden's vedarr hårt ansatta resur'ser.
En annan fakvor, som skadade Väner-fraktfarten och Brätte, var
att Vaissbotten undan för undan börjat grunda upp. Det ledde
till att de större skeppen fick landa sina varor längre ut i viken.
Ryktet, att det skulle anläggas en ny stad i Åmål, okade omn i
Brätte.
36

Förhållandet mellan Sverige och Danmark försämrades åter
och i Brätte minns man danskarnas tidigare framfart i Alvdalen.
Nu liksom då insåg man Brättes farliga läge och begärde, att få
flytta till det mer lättförsvarade Huvudnäs, vilken är den plats,
där nuvarande Vänersborg ligger. Då Axel Oxen:stjerna 1639 gjorde
en inspektionsresa i Västsverige besökte han även Brätte och Huvudnäis. Han förstod snart nödvändigheten av, att Brätte måste
flyttas och då var Huvudnäs en umärkt plats. Detta område ägdes av Carl Baners änka, Christlina Bielke. Förhandlingar inleddes
med henne och 1641 kom man överens om, att hon i stället för
Huvudnäs skU!lle få ett gods i Uppland. Nu var allt kla.rt för
att brätteborna skul'le kunna flytta. Röjningar och styckningar
av tomter hade börjat, men det blev inte den fart på flyttningen,
som man hade väntat sig. Det märktes att de flesta brätteborna
hade svårt att lämna sin stad, ty det var enda;st ett fåtal, SlOm
flyttade med en gång. Regeringen tvingades gå så långt, att man
för dem, som flyttade omedelbart lovade skattelättnader.
På grund av detta öka~de givetvis antalet flyttande, men det
var fö·rvånansvärt många, som stannade kvar. Den faktor, rom
kom att Bätta punkt för Brätte som stad, var danskarnas härjningar. 1643-44 drog de återigen uppför ä.lvda:len mot Brätte.
Denna gång, liksom tidigare, mötte de inget motJs.mnd, och de,
som inte hade flyttat från Brätte, fick nu orsak att gö'ra det, ty
denna gång brändes Brätte ner helt. Nu 1644 började en ny stad
växa upp på Huvudnäs - det blivande Vänershorg.

Brätte ur militär synpunkt
När man sett Brättes utveckling, grunda,d på framför allt elmnomiska faktorer och på dess geogra.fi,ska läge, förvånar man
s1ig över, att staden inte ol."dnade sina millitära förhållanden bättre.
Går vi tillhaka till Gustav Vasa och fö.Jjer utvecklingen, så
v'ar det handels-poLiniska läget ganska spänt fö·r Sveriges deL
DanskaTna behärskade Öresund-östersjön!s lås - samtidigt, som
de relativt lätt kunde utsätta vår västkust för blockad. En sådan
a~ktion sbdade i aHra högsta grad vår handel och våra möjligheter att få kontakt med länderna på andra sidan Nordsjön. Det
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tvingade oss också att i större utsträckning handla med lybeckarna, vilken handel även ha;de sina risker och osäkerhetsmoment.
Göta-älvdalen kom i detta sammanhang att bl~ den stora och
mest betydelsefulla handelsleden, som hade kontakt med Västerhavet. Dess betydelse insåg Gustav VaJsa också tydligt. Kivsborg
och Nya Lödö,se var givetvis nyckelplatser, men han insåg ur strategisk synpunkt, att Sver,ige målste ha ett försvar på djupet, framför allt här för att trygga Alvdalen. Gusav Va;sa hade 1544 planer
på att anlägga en fä,stning vid trakten av Vasrsbotten ooh det är
här Brätte kommer in i ett eventuellt försvars1system. Tyvärr hann
det dock aldrig bli mycket mer än dessa pkmer, ty kungen dog.
Kivsborg var den enda platrs, som verkligen blev upprustat någorlunda. Brätte kom helt utanför.
Under Errk XIV och sjuår1skriget fö.r!orades Kivsborg och då
kom Brätte att få litet större betydds,e bl.a. som förläggningsort.
Vid denna tidpunkt var ju Brätte självt inte så stort och utgjorde
väl ännu inget speoiellt lockande krigsmål. Däremot var hela
området av stor ,strategisk betydelse och det insåg danskarna också, vilket ledde till, att de hänsynslö1st brände och plundrade i
des~sa trakter. Efter sjuårskriget inträdde något lugnare tider i
Västsverige.
1607 påbörjades grävarrdet av en kanal mellan VaSlSbotten och
Göta älv, "Carls grav", vilket skulle möjliggöra längre trantSporter
med skeppen och färre omhstningar i Brätte. Dåtidens resurser
var emellertid för knappa och det visade sig snart, att den kanal,
man tä:nkt gräva, inte blev mycket mer än ett ston dike. Inte
förrän på 1770-talet blev den segelhar för större skepp. Den fick
nu tjänstgöm som en ·slags timmerränna speciellt då för masteträden. Men "Carls grav" fick också en strategisk betydel!s:e. Den
kom att bli som en vallgrav, om inte hindrande så dock fördröjande, och tiHsamman.s med Göta älv på andra sidan hade Huvudnäs ett vis·St skydd omkring sig.
Genom en vådeld, samtidigt som "Carls grav" grävdes, brann
ett flertal hus ned i Brätte. Denna. brand, "Oarls grav" samt
Huvudnäsöns lämpliga läge ur försvarssynpunkt skapa,de för första gången hos brätteborna tanken på att flytta staden till Huvudnäsön. Nu blev inte "Carls grav" så stor, som man tänkt, och
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staden byggdes snabbt upp igen, så tanken dog ut för denna gång.
I apl"il 1611 förklarade kung Chri,stian IV Sverige krig, det så
kallade Kalmarkriget. Denna gång drabbades Klvda:len mycket
hårt och det är nu, som v,i tidigare sett, som Nya Lödöse bränns
ner. Att Brätte var ett begärligt och betydelsefullt mål för den
danske kungen visar bl.a. hans skonsamhet mot staden. Det var
ytterst få gårdar, som denna gång brändes ned. Hur Brätte intogs
får vi klart reda på genom den order kung Chl'i'stian gav till två
av sina befälhavar,e: "I med det snaraste etter vår förra skrivelse
göra Er största flit att intaga köpstaden Brätte ~och sedan låta
befästa den såvitt efter fö.rhåiianden kan ske och som våra anvisa, sa t att I seden besätta den med nödtorftiga folk". Det verkar
inte som danskarna haft några svårigheer att intaga staden, ty
kort därefter finna vi dem där. Staden f,ick nu ullstlå hårda påfrestningar, men svenskarna lyckwdes driva ut danskarna och denna del av Ka.lmarkriget, B!'ännefejden var slut. Efter fredlen i
Knäred 1613 stabi1i!serades fö·rhållandet till Danmark något och
tillrsammans med de inflyttade från Nya Lödöse kunde brätteborna åter bygga upp sin stad.
Nu, när denna tanke på att flytta Brätte ti'H Huvudnäs hade
uppstått, återkom den varje gång danskarna uppträdde i Klvdralen,
ända till flyttningen var ett faktum och så inträffa<de ookså vid
1620-ta:lets oroligheter.
Under Gustav II Adolf fick Sverige inrikes uppleva en tämligen
lugn period fram till mitten av 1630-talet. Det var alltså under
denna tid, som Brätte hade s.in verHiga blomstring.
Som vi t'idigare sett inträdde ekonomiska svårigheter med handeln, SJkatter och tullar och Brätte förlorade mer och mer sin betydels,e. Sista gången danskarna skulle besöka Brätte blev ocks~
den sista för staden. Det var, som vi sett, under Hannibal Sehested
1643-44, som sta!den brändes ner och nu byggde:s den aldrig upp
igen på samma plats, utan blev "tran1sporterad" till Huvudnärs.
Tittar vi på Brä,ttes läge var det inte gynnsamt ur försvarssynpunkt. Den låg på en s1uttning och det fanns inga naturliga skydd
runt staden. Vid de utgrävningar som gjorts, vilka är rätt omfattande, har man inte kunnat finna några spår av befärstningsverk i eller omkring staden. Vi vet, a.tt det fanns ett staket och på
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vissa deler en liten mur runt ·staden, men det var pli intet sätt
skyddande vid ett fien'tli~t angrepp.
Varför byggde inte brätteborn?. nå~on borg eller dylikt i staden? Tittar vi pli någon annan stad i 1\lvdaJlen exempelvis Gamla
Lödöse, så uppförde man där tJidigt en borg, som skydd för staden.
Vi kan väl aldrig fl!. svar på den frågan utan får hå:lla os1s till
egna g1s,sningar. Men man får antaga, att brätteborna helt var sysselsaura med den mycket snabbt växande handeln och därpå blev
stadens försvar lidande. En annan bidragande faktor var säkert
att det inte i eUer omkring Brätte fanns någon pla ts som direkt
inbjöd till att uppföra någon borg på. Dessutom ha,de det antagIigen också blivit mycket dyrt för brätteborna.
De cidigare författare, som behandlat Brätte och des1s undergång, har tagit upp stadens ekonomiska svårigheter som den primära och nästan onda orsaken. Vassbottens uppgrundning har förvånansvärt nog, hos många, fått en avgörande betydelse. Det är
klart att sjöfarten blev lidande härpå, men uppgrundningen är ju
något, som måste ha pågått i många år. Det kan ju inte ha skett
på en gång.
1

SAMMANFATTNING

Danskarnas härjningar, nya st~der, hård besk'attning, Vassbottens uppgrundning och svårigheter att överhuvudtaget bedriva
handel var alla bidragande orsaker till att Brätte inte kunde överleva. Granskar vi dessa orsaker närmare, så vet vi att brätteborna
hade mycket svårt att fö1•svara sin stad. Vad de nya städerna, de
hårda skatterna ooh svårigheterna med handeln betri:Hfar, är det
knappa:st troligt, att de problemen skuHe bli lö1sta bara genom
att flytta till Huvudnä:s. Vassbottens försämrade förhållanden för
sjöfarten kunde man förstås komma ifrån, om man flyttade ut
på Huvudnäs och anlade en hamn där. Men, det fanns ocksll. den
ti<H hands närmare liggande möjligheten, att bygga en brygga vid
Korseberg alldeles intill Brätte.
Brätteborna'S egna önskemål att, vid dans:ka angrepp, få flytta
till Huvudnäs visar, att det inte bara kan ha vari,t av ekonomiska
skäl, som man ville lämna Brätte.
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Här måste den militär-strat.egiska or.saken komma in i bilden.
Brätteborna visste om sitt ursarta läge. De visste ockiSå att Huvudnäs erbjöd ett naturligt skydd, nämligen "Carls grav" och Göta
älv.
'tittar vi på de planeringskartor, som ~itnnrs från Vänersborgs
första tid, kan vi också se, att man hade tä11Jkt sig en stark befäJstning. där. Härpå tyder också framför afilt, att man bytte namnet Huvudnäs vill Vänersborg. Att sedatn befästningarna inte blev
så stora, som man planerat berodde dds på att Sverige i freden
i Roskilide fick bl. a. Bohuslän och därmed försvann också det
direkta gränshotet och dds på Karl XI :s förmyndarregerings
svala intresse för försvarsfrågor.
A v de författare, som mera ingående behandlat Brätte, tycks
det bara f<innas en, nämligen K-G Cedergren, som vid sidan av
de ekonomiska orsakerna tagit upp Brättes öppna läge och att
staden saknade bef·ästningsverk, som viktiga orsaker till undergången. Han betonar även vilket idealiskt läge ur försv:arsynpunkt,
som Huvudnäs hade. Ti.U och med den store Gyldeniöve, som
1676 intog Vänersborg framhöll vilket strategiskt läge staden hade.
Denna uppsats har velat visa, att Brätte under srin korta tid
var en betydande handelsplats. Men den har också visat, a.tt nedgång ooh undergång inte enbart orsakats av förändraide ekonomiska förhållanden. Tiirl dessa måste ä:Vien de milritära fogars, vilka
synes ha varit av minst lika s·t:or betydelse. Det var med andra
ord nödvändigt ur militär-politisk och strategisk synpunkt, att
flytta sta:den.
Hans Hallbäck.
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ÅRSKRÖNIKA 1966.
Vi börjar denna Ö·versikt över det gångna årets begivenheter
med att tala om vädret, och då mest om vinterväJdret. Redan den
11 nov·ember 1965 kom nämligen frosten och några dagar senare
började det att snöa. Redan i slutet av november 'låg marken i
våra trakter under ett ordentligt snötäcke. Ett fåtal dagar med
plusgra;der i december packade ihop snön, och sedan följde sträng
kyla och oavbrutna snöfall fram till i början av mars. Snöröjningen i Vänersborg klarades hjälpligt men kostade vackra slantar. Länets vägmyndigheter däremot meddelade redan på ett tidigt
stadium, att man där saknade både maskiner och personal för
att hålla annat än riksvägar och viktigare länsvägar öppna. DalsIand drabbades synnerligen hårt av detta dekret, ty snön hade
där av stormarna tornats upp i 3-4 meters höga drivor, som isolerat mängder med stugor ooh gåvdar. "Det kokar i aHt vad bönder heter på Dal" meddelade ELA i en fet rub11ik i mitten av
februari. Och bönderna på Dal hade all anledning att koka av
vrede i känslan att vara övergivna av både försynen och Vägförvaltningen i Vänersborg.
Och när Vägförvaltn,ingen kungjort sin oförmåga att klar
snön och traktorn visat sin begränsning i vinter~landskapet, plockades Bläsen fram ur spiltan och släden ur sin gömma. Och Bläsen
fick göra rätt för hav·ren. Och det gick riktigt bra. Ilskna
bönder körde över och genom drivorna s.in mjörk och sina havande kvinnor ut till farbar väg. Och plötsligt kom sydväs~t:en
med milda vindar och töväder, och vintern fick ett brått slut.
K1oka och erfarna män hade talat om för aHa som ville höra
på, och för alla som inte ville höra på också för den delen ,att någon
sommar var ej att räkna med under 1966. Snön och i·sarna o.s.v.
och smältvattnet och tjälen o:s.v., nej, någon sommar att räkna
med skulle det inte bli.
Nåväl, våren kom, visserligen något försenaJd och något hektJi:sk, och utan att riktigt iakttaga den strikta turofldningen biland
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blomstren, men skön och ljuvlig och varm var den. Och sedan
följde en sommar som ingen anständigtvis kan klaga på.
Vart de kloka och erfarna tagit vägen vi's:st,e ingen, och mgen
saknade dem.
Och sommaren följ,des av en varm och solig och lugn höM. Lugn
på ett undantag när, varom mera nedan.
Och bönderna på Dal, som slit:it ont under vintern, kompenserades med sol och regn vid rätta tider och i rätta mängder och
kunde glädja sig åt en rik och välbärgad skörd.
Och därmed slut om värdret.
Vad bönderna och deras skördar beträffar så skall det i fortsättningen inte finnas några bönder och följaktligen inga skördar helller. Det är ej rationellt att producera ltivsmedd i Sverige,
har andra kloka och erfarna gossar i Suockholm kommit fram till.
När världens befolkning ropar på mat skall Sveriges åkerjord
heplantas med gransimg har gossarna bestämt! Granen ger nämligen den bästa råvaran till papper. Ooh gott papper och mycket
papper vill tiH för att fylla de klokas och erfarnas portföljer.
Hur vore det, om bemälda "expertJer" i stäHet satoe sig att fundera över, varför snart ingenting bär sig här i Sverige hur det
än arbetas och strävas och forskas och uppfinnes. Men att fundera är väl inte gos:sarna's starkaste sida, så det blir väl bäst att
sätta till en utredning. Med ännu sakkunnigare portföljbärare. PapperstiUgången tycks ju bH säkrad, och det är väl
egenviigen det viktigaste för att en utredningskommitte ej skall
sakna SY's:selsättning.
I vår goda stad är man inte rädd för bekymmer. Har man inga
så skaffar man sig. Mitt i sta:den har vi ett torg. I minst femtio
år har stadsplanerare med olika bevekelsegrunder försökt att tumma på torget, men alltid fått smäll på nyporna: Torget är till
för att tjäna handel och samfärdsel, torget får ej röras, torget får
ej bebyggas! Och så vaknar man en vacker morgon och finner
att torget är bebyggt. Studerar man fenomenet på närmare håll
så finner man, att de ~om åstadkommit undret i hastighet,en inte
tog reda på vad kala:s.et skulle kosta, och, vad värre är, inte fick
med det viktigaste. Vänthallen saknas nämligen. En mäktig våg
av vrede för den mis;sade v'änthaliens skul1l har rullat in över de

46

ansvariga. Men dessa trö,star sig med att folk snart vanJer sig
och skulle det någon gång hetta till i trafikanterna, så finns ju
goda möjligheter till sva1lka vid den nya bussterminalen på Station:splan. Ty ogästvänligare, blåsigare och kallare plats har man
ej lycka;ts uppleta inom stadens hank och stör. Några bland de
ansvariga fablar om, att dom i en nära framtid skall se till att
all morortrafik elrler åtminstone all busstrafik i innersta:den skall
bli stoppad. Det tror man är bästa sättet att hjälpa gamla och
orkeslösa och naurligt också innevånare i stadens ytterområden.
Man svävar något på målet när man talar om "all mo•tortrafik".
Ty med folket på Låckered, Biåsut, Egna Hem och Kor~eberg
gör man ~om man vill utan att fråga, men se med raggarna ligger det annorlunda till. Och dom ger a1drig sitt samtycke. Ja,
vill man ha hekymmer, så går det att skaffa sig.
En av våra döttrar har bliv'it mis1s Universum. Att så äntligen
skett förvånar på intet sätt Gillebröderna. 1\nda sedan mi~stäv
la11idet började har det endast varit en tidsfråga när den kvinnliga skönheten och charmen hos våra döttrar även skulle få sitt
internationella erkännande.
Vänersborgs Söners Gille gratulerar tiU utmärkel sen och gör det
i vetskapen om, att denna rara och duktiga dotter av vår stad
även har förståndet att se på sin berömmelse med ödmjukhet.
Höstvädret var lungt med ett undantag när har förut rapporterats. Undantaget var en kvinna med ett utländskt namn, som i
skepnad av ett tropiskt ov'äder från någonstans v1id mexicanska
golfen tog s:ikte på kyrkan i Vänersborg, rusade dit och tog tornet i famn. Famntaget blev så stormigt, att tornet höU på att
tappa sin spira.
Nåväl, tornet var ståndaktigt, och spira,n satt trots allt kvar
om än ganska lö<st, när fruntimret drog iväg mot mera läntflirtade
objekt. Kyrkorådet, som tycks veta mer om kvinnl1ig efterhä:ngs,enhet än man an<1t, har ta.git det säkra för det osäkra och engagerat en fa!sadklättrare som just nu håller på med att fästa spiran
för gott igen.
Vi har haft ett kommunalval och valresuhatet visade en viss
trHbakagång för regeringspartiet, som nu har c:a 43 % av väljarna bakom sig. I samband härmed har det talats om regerings1
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ombildning eller rentav om ombyte vid makten. Man har också
bland ansvarsmedvetna medborgare talat om en saml,ingsregering.
Det ekonomiska klimatet i vårt land är kärvt. Runt omkring oss
ser vi dagligen hur gamla och solida företag tvingaiS till driftinskränkningar eHer driftnedläggelser med avsk1edande och arbetsIöshet som följd. Om trenden fortsätter kommer här att stunda
vargatider, och då kanske en samverkan över part1ierna blir en
nödvändighet.
Vänersborg är ingen kulturstad har en stockholmjomnaEst
konstaterat efter en kortare visit i vår staJd. Att han, från StJockhollms horisont sett, har rätt, är odi•skuta;belt. Varför det är så
är kansk·e den intressanoare frågan i sammanhanget. Den andra
frågan är: Vad har journaiisten inte sett av kulturylltringar i vår
stad? Och nästa fråga: Har de kulturestJetiska proHsen i Stocrkholm inte samma uppfattning om kultur ·som amatörer ute i landsorten? Väntar man sig att en liten lanrdsortslstad skall kunna hänga med i s.vä:ngarna i de yttringar av kultur som för dagen är
på modet i Kungl. Huvudstaden?
När konst- och litteraturkritikerna talar ett språk som ing·en
vettig männi'Ska med normal skolunderbyggnad har en möjlighet att begripa, och när bemälda herrar tJiH råga på allt b.Lir insyltade i sådana histJorier som Camera Obscura och apkonsten, då
känner sig landsorosbon täml!igen belåten med att stå utanfö.r.
Och så har vi TV :n, som i s•in valhänta beskä:ftlighet lämnar
sitt bidrag tiH kuLturen g,enom att visa prov på den nya kulturens
banerförare. Och tJill den ändan skickar man fram kom;,tutö,vare
med ovårdad hårväx,t i ansikllet och sorgkanter under naglarna
och med ett ordförråd som utom "aHtså" består av tio a tolv ord.
Det är så, att i den arbetets hemvist som den svenska landsorten
är, finns liksom ingen ti.d och ingen plats res,erverad för knäfall
inför kulturella abnorm~teter.
Och om man hävdar att man av kulllurens tale~män, utom en
vi,s,s bildning, ock,så har rätt att fordra hyfs och hå:llning, och för
des•sa sina å1sikters skull betraktas som en efterbliven folkdansare
med tofsar i knävecken, då är ti:den inne att tacka så mycket för
vad som varit haver och backa ur. Och det tror jag är just vad männis:korna i Sverige gör. Dom vänder ryggen till!
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Om vår vän skribenten i DN (vars oro för vår kulturella passivitet säkert är äkta) är inne på tankegången, att med TV:s hJälp
sprida denna typ av kultur ut över Sveriges land, så ber jag honom betänka, att redan nu är den bekväma fåtöljen framför TV:n
svenska folkets vanligas,te sovplats näst efter sängen. Med TV :n
som någon slags kulturell kmvstoppningsma!skin blir sakert sömnen
djupare och snarkningarna kraftigare. Kanske så kraftiga t.o.m.
att självaste herr Rudbeck vaknar!
För vår forskande vän från Stockholm vill jag avslutningsvis
och i största förtrolighet också förråda en hemlighet om landsortens kulturliv, Det f,inns människor, många fler än man anar,
som, då de för sin tros skull hånals och bespoutas, inte spottar
tillbaka utan i stiJii,het dra,r sig villbaka till sina katakomber. Erfarenheten har lärt dem <lltt undvika Nero och gladianorern.a.
Och i katakomberna begå de sin tempeltjänst, fjärran från
trummor och elgitarr:er, med att lys,sna på Brahms och Beethoven,
med att spela kammarmusik och kanske sjunga Bellman, Sjöberg
och Taube. De läs,er gärna både ldassisk och modern litteratur,
men föredrar verk, som inte bara har en början och ett siut utan
också ett innehåll. Man d~ebatterar andliga och materiella ting på
ett höviskt och begripligt spdk, och där or,den uttrycker en klar
och redig tanke. Och när man diskuterar konst, så diskuteras aldrig vad som är upp eller ned på tavlan. Det vet man.
Och vad gör man när man inte utö:var sin tempeltjänst? Ja, då
sköter man med flit och omsorg sitt arbete i den atl'lmän.na vä,rdden
och försöker att vara människa. Och så väntar man förstås på
den dag då gladiatorernas uttågsmarsch skall intonera,s. Ty människan lever inte bara för tro och kärlek. Man måste hoppas också!
Och om jag inte minns alldeles fel, så var det folket från lmtakomberna som rrH slut angav riktlinjerna för vad vi i dag gärna vill innefatta i ordet Kultur.
Och med detta är min återblick tiH ända och jag önskar er alla,
både närvarande och bröder på fjärran orter och i främmande
länder allt gott.
Vänersborg AHhelgonadags afton 1966.

Thorsten Gulz.
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MINNESRUNOR 1966.
Bort gå de, stumma skrida de,
en efter en, till skuggornas värld.

G i l l e b r ö d e r.
Ett år har åter förrunnit och tolv av våra bröder har lämnat vllr krets
för att njuta en välförtjänt och varaktig vila efter sin jordiska arbetsdag.
De voro alla mogna män som redligen fyllt sitt värv och därigenom hedrat
sm stad. Vi lyser frid över deras ljusa mmne.
Köpmannen BENGT JOHANSSON föddes
i Holms församling den 16. juni 1896 och
avled i Falkenberg den 9. mars 1966. - l
unga år kom Johansson till Vänersborg där
han efter slutad skolgång arbetade i hotelloch restaurangbranschen. Han inträdde senare som delägare i handelsbolaget Sjöström
& C:o, där han verkade som affärsförestl'tndare till sin pensionering 1964, då han bosatte sig Falkenberg. - Johansson inträdde
i Gillet 1945.
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Redaktören ERNST PETRE föddes i Skara
den 3. mars 1897 och avled i Vänersborg
den 15. mars 1966. - Efter studentexamen
i Vänersborg 1916 antogs Petn\ som elev
vid Tekniska Högskolan i Stockholm, men
vid sin faders frånfälle 1918 fick han avstå
från tanken att bli ingenjör och i stället
överta J.edningen för den a v fadern ägda
tidningen Elfsborgs Läns Annonsblad, där
han kvarstod som ansvarig utgivare till sin
bortgång. Ernst Petre var en arbetsmänniska, som med största allvar såg på sin uppgift som chef och ledare. A v redaktörens,
sättarens, ombrytarens eller distributörens
arbetsuppgifter var honom ingen främmande. För sina mekaniska intressen
gav tidningens tryckeri honom ett rikt arbetsfält och där fanns ej maskin
nog komplicerad, som han ej kunde reparera och få att fungera.
Under signaturen Nalle kåserade han i sin tidning om vardagslivets små
händelser och samvarons bekymmer och glädjeämnen. Hans stil var den
vänlige och humoristiska iakttagarens och rapportörens och många av ELA:s
läsare började gärna sin tidning med Nalles kåseri. - I unga år var Petre
aktiv roddare och tillhörde Idrottsföreningen Kamraterna. Vidare var han
medlem i Vänersborgs Hantverksförening och i tidningarnas branschorganisationer. - Petre inträdde i Gillet 1924.

Restaurangchefen KARL AUGUST KARLSSON föddes i Vänersborg den 12. januari
1906 och avled i Chicago, U.S.A. den 25.
mars 1966. Efter slutad skolgång tog
Karlsson anställning vid Västgöta regemente
och tjänstgjorde vid sin avgång ur tjänsten
som sjukvårdskorpral vid regementets sjukhus. Vid 22 års ålder emigrerade han till
U.S.A. där han under en följd av år drev
en restaurang. Under andra världskriget
tjänstgjorde han i amerikanska flottan och
fick efter fredsslutet anställning som föreståndare för Viking Sport Club i Chicago.
Karlsson var en godhjärtad och generos
man och i Viking Club hade han rika tillfällen att räcka landsmän och skandinaver en hjälpande hand. - Karlsson inträdde i Gillet 1959.
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F. handlanden KARL W. ANDERSSON
föddes i Frändefors den 23. november 1893
och avled i Vänersborg den 20. april 1966.
Andersson började sin bana i den då
välkända Ernst V. Erikssons speceriaffär.
Efter många år bakom disken blev Andersson sin egen och öppnade en speceriaffär på Skräcklan. Senare överlät han
denna och övertog en tobaksaffär, som han
lämnade några år före sin bortgång.
Andersson inträdde i Gillet 1955.

F. förste landskanslisten PER EDWARD
GUSTAFSSON föddes i Vänersborg den
20. juni 1893 och avled härstädes den 23.
april 1966. - Efter realexamen i hemstadens läroverk och några års anställning i
bokhandel kom han till länsstyrelsen
~lvsborgs län,
där han befordrades till
förste landskanslist. Under många år fungerade han även som länsstyrelsens kommissionär.
Men bakom dessa data dö! jer sig en
man, som vid sidan av sitt dagliga arbete
utfört ett livsverk av mindre vanligt omfång. Per Edward Gustafsson var en samlare.
Från böcker och frimärken kom han över
på autografer och handskrifter av oHka slag. Den samling av sådana han
ägde torde vara en av de största som hopbragts i vårt land av en enskild
person. Där fanns så varierande saker som papyrusbrev från den första
kristna tiden, en påvlig bulla från år 1250, brev från fältherrarna Baner,
Torstensson och Wallenstein, statsmannen Axel Oxenstierna, manuskriptet till
ett otryckt skådespel av Alexander Dumas d.ä., originaldikter av flera skalder ex. Tegner. En pärla är originalmanuskriptet med noter till Birger Sjöbergs "Längtan till Italien".
Gustafsson samlade ej för ägandets skull. Med glatt hjärta avhände han
sig dyrgripar, när han ansåg att de funnit sin rätta plats. Svenska Akademin blev sålunda ihågkommen och likaså det bernadotteska familjearkivet.
Gustafsson var en av stiftarna av Birger Sjöbergssällskapet och blev dess
förste skattmästare. Han tillhörde Humanistiska förbundet i Vänersborg, där
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han till namnet var skattmästare men till gagnet en av dess hörnpelare. Han
var vidare ledamot av det ärevördiga Kungl. Samfundet för utgivande av
skrifter rörande Skandinaviens historia.
Gustafsson ägde i hög grad hjärtats bildning, parad med generositet och
ömsinthet. - Gustafsson inträdde i Gillet 1919.

F. byråchefen WXRNER LUNDIN föddes

i Vänersborg den 10. maj 1890 och avled
i Stockholm den 30. maj 1966. - Lundin
avlade studentexamen 1 Vänersborg 1911
och utexaminerades från Tekniska Högskolan 1916. 1919 anställdes han i Patentverket och blev 1932 förste byråingenjör
där. Han verkade även som lärare vid
Stockholms Tekniska Institut, en lärarebefattning som han uppehöll långt efter sin
pensionering.
Wärner Lundin glömde aldrig sin hemstad och sina släktingar och många vänner där. Så ofta tillfälle gavs besökte han
Vänersborg och gav ofta i insändare i ELA och i brev till sina vänner uttryck för det intresse han hyste för staden, dess framtid och dess innevånare.
Hans tro på Vänersborg lyckliga framtid kunde mgen rubba. - Lundin inträdde i Gillet 1919.

F. tillskäraren AXEL PETTERSSON föddes i Vänersborg den 4. augusti 1898 och
och avled härstädes den 14. juli 1966. Pettersson började som 15-3.ring vid skofabriken, där han utbildades till tillskärare och i denna befattning var han verksam
till sin pensionering. Ett av hans intrese
var Hemvärnet där han tillhörde det gamla
gardet och troget deltog i lektioner och
övningar intill sin bortgång. - Pettersson
inträdde i Gillet 1949.
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Apotekaren TORSTEN ANDERSSON föddes i Onafors, Vänersborg den 10. maj 1896
och avled i Skövde den 27. juli 1966. Han blev student i Vänersborg 1915, farm.
kand. 1918 och apotekare 1923. Efter anställning vid bl.a. apoteket Korpen i Göteborg blev han innehavare av apoteket i
Håbygård och fick 1947 privilegiet på apoteket i Skövde, varifrån han pensionerades
1963. - Andersson inträdde i Gillet 1932.

Köpmannen AXEL R. HJELM föddes
Vänersborg den 27. maj 1885 och avled
härstädes den 27. juli 1966. - Hjelm började sin bana hos handlanden Sköld, var
förste man hos A. R. Jonsson och innehade
sedan 1921 en parti- och agenturaffär i
staden.
Axel Hjelm var årsbarn med Birger Sjöberg och levde med i den krets som växte
upp kring skalden. Han deltog aktivt i det
kommunala arbetet i staden såväl som 1
föreningslivet. Han tillhörde bl.a. fattigvårdsstyrelsen, pensionsnämnden och arbetslöshetskommitten. Vidare tillhörde han Vänersborgs Köpmannaförening, Par Bricole
och Vänersborgs Vandrareförening, vilken sistnämnda förening han varit med
om att bilda och vars ordförande han varit alltifrån starten. - Hjelm inträdde i Gillet 1954.
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Kontoristen RAGNAR LARSSON föddes
i Vänersborg den 2. januari 1905 och avled härstädes den 20. oktober 1966. Efter slutad skolgång och handelsskola började Larsson sin kontorsbana vid Tenggrenstorps Tegelbruk men kom efter några år
över till A:B A. F. Carlssons Skofabrik
där han var verksam tills han för något år
sedan på grund av sjukdom blev förtidspensionerad. I yngre år var han aktiv
idrottsman och tillhörde idrottsföreningen
Kamraterna. Han var friluftsmänniska och
hans stora hobby var jakt och fiske. "Raije"
Larssons vänkrets var stor och han hyste
ett levande intresse för sina medmänniskor. Om vänersborgarna, både äldre
och yngre, och deras släktskaps- och familjeförhållande var han som en pålitlig uppslagsbok. - Larsson inträdde i Gillet 1930.

Civilingenjören HJALMAR C:SON RÖTTLE föddes i Vänersborg den 18. juni 1877
och avled i Bromma den 3. november 1966.
Efter studentexamen i Vänersborg genomgick han Chalmers Tekniska Högskola
i Göteborg och tjänstgjorde därefter vid
olika järnvägsföretag. 1911-1918 var han
stadsingen jör i Strängnäs och därefter direk törassistent
Sydsvenska Emisionsbolaget. 1919 blev han ägare till A :B Asvallehu!ts elektricitetsverk som ansenligt utvidgades under hans ledning. Som sakkunnig
togs hans förmåga i anspråk för ett flertal
viktiga utredningar av såväl teknisk som
ekonomisk art. Han var således bl.a. mannen bakom det invecklade projekt
som resulterade i att Röttleåns vatten kom att utnyttjas i Södra Vätterns
kraftverk. - Röttie var till åren Gillets äldste medlem. Han inträdde i
Gillet 1930.
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Sulfitarbetaren
HARRY
ZETTERBERG
föddes i Vänersborg den 14. juni 1914 och
avled i Vänersborg den 2. december 1966.
- Zetterberg började i unga år på Vänersborgs Tändsticksfabrik. Efter fabrikens nedläggning kom han till Vargöns pappersbruk,
där han vid sin bortgång var anställd. Han
var medlem av M.H.F. Zetterberg inträdde i Gillet 1964.

Vi lyser frid över våra bortgångna gillebröders mmne.

THORSTEN GULZ.

Sida vid sida falla de,
samlas allt fler och fler,
somliga tidigt kallade,
andra d!i sol g!itt ner.
skuggorna breda sig över dem,
vilan är djup och l!ing.
N attliga vinden söver dem,
susar sm vaggande sång.
(Anita Hallden.)
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Vänersborgs Söners Gilles
styrelseberättelse för år 1966.
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva föl-·
jande berättdse för verksamhetsåret 1966, Gillets 61 arbetsår.
Gillet har under året samlats till årsstämma den 23 ma·rs och
tiH Högtids,stämma AHhelgonadagsafton fredagen den 4 november.
Årstärurnan godkände styrelsens förslag om ändring av Gillets
stadgar § 3, mom 3 och § 9, mom 1, samt ändring av Stadgar för
Stiftelsen Väner·sborgs Söners Gilles Ålderdomshem, där i § 3 mom
2 och 3 utgår samt § 7 ändras. Vidare fastställdes styrelsens förslag
till Reglemente för Nils Carlströms donationsfond. Slutligen fastställdes styrelsens förslag till ändring av Reglemente för Hjalmar
A. Lindedahls minnesfond.
Till Högtidsstämman, som ägde rum på Stadshotellet och som
leddes av 1 :e Åldermannen, hade 61 gillebröder infunnit sig.
Gi-llets 25-årstecken tilldelades därvid nitton därtill berättigade
broder. De av årsstämman ovan antagna ändringarna av stadgar
och reglementen m.m. faistställdes slutgiltigt av Högtidsstämman.
Efter Högtidstämma·n kå:serade s:tadsarkitekten Viktor Landen
om framtidens Vänersborg, sett från stadsplanera·rens synpunkt.
Efter Högtidsstämman följde traditions·enligt gemensam måltid,
där bröderna fick rika tilHällen att friska upp gamla minnen och
återknyta gamla bekantskaper.
GiUets årsskrift har under året ut:kommit med sin 35:e årgång.
Då avkastningen av Gillets obligationer vä·rdemässigt sett fö·rsämnus från :lr till år, beslöt s:tyrdsen, efter revi'soremas hörande,
att låta inlösa samtliga obligat:ioner och placera det sålunda frigjorda kapitalet till högsta möjLiga ränta.
Ur Major Oscar Wenerströms understödsfond har utgått en julgåva och ur Wilhelm ooh Nora Malmbergs donations har utgått
stipendier till elever vid stadens skolor.
För GilLets övriga understödsverksamhet redogöres i Stiftelsen
Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems särskilda styrelseherättelse.
Medlemsantalet utgjorde vid 1966 års utgång 613. Under året
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har tolv bröder avlidit, fyra avförts på grund av stadgeföreskr,ifter och tjugonio nya medlemmar tillkommit.
Beträffande Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till
ålderdomsstiftelsens särskild a styrelseberättelse.
Över GiHets allmänna kassa och övriga fonder lämnas följande
redogörelse:
l.

2

ALLMÄNNA KASSAN:
Behållning från 1965 ............................... .
Medlemsavgifter för år 1966 . . . . . . . . . . . .
5.830:Medlemsa vgifter för år 1965 . . . . . . . . . . . .
80:Ständiga medlemmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600:Ränta å sparkasseräkning . . . . . . . . . . . . . . . .
283:40

6.793:40

Kronor

11.321 :72

Bidrag till kostnaden för årsskriften 1966 ..
Sammanträdeskostnader ................. .
Gåvor och uppvaktningar ............... .
Trycksaker ............................. .
Porton ................................. .
Diverse

2.500:641:10
578:84
329:30
41:60
111:20

4.202:04

Behållning till år 1967:
Kassa och postgiro ..................... .
Innestående i bank ..................... .

109:73
7.009:95

7.119:(,~

Kronor

11.321 :72

4.528:32

VKNERSBORGS StJNERS GILLES FtlRSKtJNINGSFOND:
Behållning från år 1965 ........................... .
Räntor

6.277:82
442:62

Kronor

6.720:44

19:1.114:30

1.133:30

Utskylder ............................. .
Kapitalbortfall vid inlösen av obligationer ..
Behållning till år 1967:
Innestående i bank ................... .
Kontant ............................... .

3.
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5.515:14

72:-

5.587:14

Kronor

6.720:44

NAMNKUNNIGA VANERBORGAREs MINNESFOND:
Behållning från år 1965 ........................... .
Räntor

1.151:63
70:66

Kronor

1.222:29

Behållning till år 1967:
Innestående i bank ..................... .

4.

Kronor

1.222:29

Behållning från år 1965 ........................... .
Räntor

2.631:99
183:21

Kapitalbortfall vid inlösen av obligationer . . . . . . . . . . .

2.815:20
445:70

Kronor

2.369:50

Kronor

2.369:50

Behållning från år 1965 ........................... .
Räntor

7.688:47
539:89

Kapitilbortfal! vid inlösen av obligationer ........... .

8.228:36
1.337:20

Kronor

6.891 :16

Kronor

6.891:16

KNUT HERNSTROMS UNDERSTODSFOND:

Behållning till år 1967:
Inn~tående

5.

i bank ..................... .

HJALMAR A. LINDEDALs MINNESFOND:

Behållning till år 1967:
Innestående

6.

bank

................... .

MAJOR OSCAR WENERSTROMS UNDERSTODSFOND:
Behållning från år 1965 ........................... .
Räntor ........................................... .
Julgåva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100:Kapitalborrfall vid inlösen av obligationer
668 :60

3.949:66
4.226:14

Kronor

3.457:54

768.60

Behållning till år 1967:
Innestående i bank

7.

3.457:54

WILHELM OCH NORA MALMBERGS DONATION:
Behållning från år 19615 ........................... .
Räntor
stipendier till elever vid stadens folkskolor
Utskylder ............................. .
Kapitalbortfall vid inlösen av obligationer ..

Kronor
150:-

11.704:43
834:06
12.538:49

164:2.228:40

2.542:40

Kronor

9.996:09

Kronor

9.996:09

Behållning till år 1967:
Innestll.ende i bank ..................... .
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8.

9.

RICHARD DYMLINGS ÄRSSKRIFTSFOND:
7.055:69

Behållning från år 1965 ........................... .
Försålda årsskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.077:Annonser i årsskriften ................. .
2.700:Bidrag till kostnaden för årsskriften ..... .
2.500:Räntor
442:38

6.719:38

Kronor

13.775:07

Kostnad för årsskriften ................. .
Annons ............................... .
Utskylder ............................. .
Kapitilbortfall vid inlösen av obligationer ..

6.436:70
37:50
107:891:50

7.472:70

Behållning till år 1967:
Innestående i bank ..................... .
Kontant

6.248:07
54:30

6.302:37

Kronor

13.775:07

LAURA OCH ESTER DANIELSSONS DONATIONSFOND:
Behållning från år 1965 ........................... .
Räntor

7.824:31
535:21

Kronor

8.359:52

Kapitalbortfall vid inlösen av obligationer

1.114:30
Kronor

7.245:22

Kronor

7.245:22

Behållning f rån år 1965 . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . .. .
Räntor

23.522:27
1.498:64

Behållning till år 1967:

Tunestående
10.

i

bank

A.B. A. F. CARLSSONS SKOFAHRIKS DONATION:

Kronor

11.

2.5.0209:1

Utskylder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Behållning till år 1967:
Innestående i bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

331 :-·
24.689:91

Kronor

25.020:91

NTLS CARLSTRUMS DONATIONSFOND:
Behållning från år 1965 ........................... .
Räntor

5.283:75
319:91

Kronor

5.602:94

Kronor

5.602:94

Behållning till år 1967:
Innestående i bank
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................... .

Allmänna kas,sans behållning till 1967 är tillfredställande. Hidraget till årsskriftens tryckning och distribuering har kunnat hållas vid i stort sett samma nivå som tidigare år.
Årsskriften utsändes till medlemmarna omkring 10 oktober.
Inom sig har styrdsen för år•et utsett: tiH 2 :e Ålderman och
gilleskrivare driftchefen Thorsten Gulz och till kassafogde kamreraren Olov Janson.
Styrelsen har haft ·sex prowkollför:da sammanträden varjämte
annat samråd ägt rum.
Vänersborg den 18 april 1967.
VALTER KARLSON.
OLOV j ANSSON.

ERIK SAHUN.
THORSTEN GULZ.
OLE THERNQUIST.

STEN SAHLJN.
SVEN LIND.

Granskningsberättelse.
Undertecknade, som utsett att granska Vänersborgs Söners
Gilles räkenskaper och förvaltning under år 1966, få efter fullgjort
uppdrag avgiva följande ber:ättels.e:
Den av styrelsen i dess berättelse lämnade sammantällning
över GiHets och dess fonders ställ'l11ing är i full överensstämmelse
med de förelagda räkenskaperna.
Räkenskaperna äro förda med utomordentlig omsorg och noggrannhet. Kapitalbehållningen per den 31 december 1966 å tillhopa kronor 80.483:84 har av oss kontrollerats.
Det förutsedda, bokföringsmäss,iga kapitalbortfa:ll som skett vid
nu verkställd inlö1s,en av fondernas obligacionsinnehav, väntas
snabbt bli kompenserat av förbättraide ränteinkomster.
Då ingen anledning till anmärkning föreligger, tirlistyrka vi
full ansvarsfrihet för 1966 års förvaltning.
Vänersborg den 15 april 1967.
LENNART ANDERSSON.
KARL-ERIK ANDERSSON
Granskningsmän.
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Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles
Ålderdomshems styrelse
för år 1966.
Styrelisen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem får härmed avgiva följande berättelse över verksamhetsåret
1966, stiftelisens femtonde arbetsår:
Räkenskaperna utvisar följande:
VINST- OCH FÖRLUSTKONTO:
Intäkter
11.448:157:65

11.605:65

Kronor

11.605:65

1.800:80
300:217:598:20
462:801:·-

4.179:-

Understöds konto ................................. .
Kapital konto (årets vinst)

3.100:4.326:65

Kronor

11.605:65

Hyrors konto
Räntors konto

Kostnader
Räntors konto ......................... .
Löners konto ......................... .
Renhållnings konto ..................... .
Reparationers konto . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Försäkringsavgifters konto ............... .
Skatters konto ......................... .

IN- OCH UTGÅENDE BALANSKONTO

1/1

31/12

Fastighetens k:o (tax. v. 130.000:-) ..... .
Inventariers konto ..................... .
Bank- och postgiro konto ............... .
Kassa konto ........................... .

105.000:100:455:72
3:34

105.000:100:1.759:22
1:49

Kronor

105.559:06

106.860:71

31.525:74.034:06

28.500:78.360:71

105.559:06

106.860:71

Tillgångar

Skulder
Låne konto
Kapital konto
Kronor
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SYSKONEN INGEBORG OCH GOTTfRID ELIASSONS DONATION
Behållning från år 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42.746:77
Räntor
2.416:70
Kronor

Kapitalbortfall vid inlösen av obligationer
Behåll n in g till år 1967
Innestående i bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stiftelsens lån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

45.163 :47
3.080:-

17.083:47
25.000:-

42.083 :47

Kronor

45.163:47

På fastigheten har under året endast smärre underhållsarbeten
utförts.
Stiftelsens understödsverksamhet har under året varit av normal
omfattning.
Inom sig har styrdsen för året utsett: till vice ordföande och
sekl"eterare driftchefen Thorsten Gulz, till kassör kamreraren Olov
Janson och tiH fastighetsförvaltare köpmannen Valter Karl<son.
Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden
varjämte anna.t samråd ägt rum.
Vänersborg den 18 april 1967.
ERIK SAHLIN.
V ALTER KARLSSON.
OLOV j ANSON.

THORSTEN GULZ.
OLE THERNQUIST

STEN SAHLIN.
SVEN LIND.

Revisionsberättelse.
Underteckn<l!de, som av Vänersborgs Söners Gille utsetts att
gran•ska Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems räkenskaper och förvaltning under år 1966 få efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse:
Stiftelsens ställning framgår av den i styrelsens berättelse avgivna redogörelsen, vil'ken är i full överensstämmelse med de av
oss genomgångna räken:skaperna.
Räkenskaperna äro förda med största noggrannhet och ordning.
Kapitalbehållningen per den 31 december 1966 tillhopa kronor
102.444:18 har av oss kontrollerats utan anmärkning. stiftelsens
och Syskonen Eliassons obligationer ha under året in'l'åsts med
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någon kapitalförlust som dock anses väl motiverad genom för~
bättrat ränteläge. Fastighetens förvaltning har skötts på tillfredsställande sätt.
Då ingen anledning till anmätkning förefinnes och fastigheten
även är försäkrad till betryggande belopp, tiUstyrka vi full ansvarsfrihet för 1966 års förvaltning.
Vänersborg den 15 april 1967.
LENNART ANDERSSON.

KARL-ERIK ANDERSSON
Revisorer.

Sammanställningar
över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången

av år 1966.
Allmänna kassan
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond ................... .
Namnkunniga Vänersborgares Minnesfond ..................... .
Knut Hemströms Understödsfond ........................... .
Hjalmar A. Lindedals Minnesfond ........................... .
Oscar Wenerströms Understödsfond ......................... .
Wilhelm och Nora Malmbergs Donationsfond ................. .
Richard Dymlings Årsskriftsfond ........................... .
Laura och Ester Danielssons Donationsfond ................... .
A.B. A. F. Carlssons Skofabriks Donationsfond ............... .
Nils Carlströms Donationsfond ............................... .
Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem
Fastigheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78.360:71
Ingeborg och Gottfrid Eliasans Donationsfond
42.083:47

7.119:68
5.587:14
1.222:29
2.369:50
6.891:16
3.457:54
9.996:09
6.302:37
7.245:22
24.689:91
5.602:94

120.444:18

-----·-----;;c=====;===-----::-:--:--

Summa kronor
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200.928 :02

Årsredogörelse
för Vänersborgs Museum 1966.
Mu!>eet har under året besökts av 12.594 personer, en ökning
från fö·regående år på c:a 200/o.

Besöksstatestik för 1966.
Skolkla:sser inom länet, ej betalande
185 kla;s,ser med 218 lärare och 3.835 elever . . . . . . . .
skolklasser utom länet, betalande
10 kla~s,er med 23 lärare och 35 dever . . . . . . . . . . . .
Sålda biljetter
.. .. .. . . . . .. . . .. . ... . ... .. . . .. . . . . . .
Skolor, utstä1lningen "Vår Polis" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Besökande, vuxna "Vår Polis" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
studiegrupper ...................
Pensionärer och övriga grupper .............
Medlemmar (Musei Vänner, Konstföreningen) . . . . . . . . . .
'Disdagar, fri entre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Birger Sjöbergsdagen 200, W. Wie•slander 120 . . . . . . . . . .
skoltävlingen "Tippa en tolva' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o

•••

o

••••••••

o

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4.053
382
1.864
1.400
1.400
475
565
1.060
375
320
700

Summa besökande 12.594
Statistiken visar en liten nedgång fö·r s'kolornas del men f. ö.
en klar och markerad öknLng. TiH det goda resultatet har givetvis
de många utställningarna och andra arrangJemang under ·året
hi,dragit.
Utställningar under år 1966.
26/12-18/1 1965 Julutställning. Tropiska och svenska
fjårilar och insekter
254
23/1-25/1 Ryautställning. (Borgå-ryor) (Älvshorgs läns
norra slöjdförening)
534
212-712 Unga Fotografer. (ABF och Vänersborg Fotoklubb)
150
8/2-11/2 Oljemålningar. Lis·a Hriksson (Museet)
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13/2-20/2 Två danskar. (Göta Alvdalens Konstförening)
271
23/2-6/3 l dag och 1930. (Riksförbundet för Bildande
Konst, Göta Alvdalens Konstfö,rening
642
2/03-27/9 4 Norrbottningar. (Göta Alvdalens Konst/ör).
495
30/5-11/9 Sommarutställningen. "Så var det förr"
Skulptur, målningar och teckningar (Museet)
18/9-25/9 Nils Haglund, Erik Wilhelm, Rudolf Nilsson.
Målningar, teckningar ,keramik. (Göta Alvdalens
Konstförening)
447
2/10-9/10 Gunnar Larsson. Akvareller. (Göta Alvdalens Konstförening).
479
23/10-7/11 Alvsborgssalongen 1966. 35 konstnärer från
länet, (Alvborgs läns Bildningsförbund, Göta Alvdalens Konstfö,rening).
737
7/11-8/11 W. Wieslander. På jakt eft·er mingporslin i
Kina( Humanistiska Förbundet, Fredrika Bremerfö1"bundet, Göta Alvdalens Konstförening, Föreningen
Vänersborgs Musei Vänner).
16/11-27/11 Utställningen Vår Polis. Vänersborgs polisdistrikt).
26/12 jul och nyårsutställning: Djur och natur i Vänersborgs-trakten (Museet).
Museet har dessutom stött årets Läcköutställning
samarbete
med Vä'stergötlands Turistrafikförening och delagir i den s. k.
Dalslandsfestivalen med en naturhistorisk utställning i samarbete
med Nordalskretsen av Svenska Naturskyddsföreningen.
En vacker utställning arrangerades i samarbete med Vänersborgs
Stadsbibliot:ek i Svenska Handelsbanken omfattande acta och oronar, ingående i framlidne Nils Flensburgs donation till museet
och biblioteket förmedl<~id av donators maka. Delar av denna utställning överflyttades till lasarettet, va,rs montrar nyarrangerats.
Depositionerna till Sparbanken i Vänersborg har förnyats.
Som framgår av besökssiffrorna ovan har särskilt utställningen
"Vår Polis" varit en stor framgång. Den arrangerades i samarbete
med Vänersborgs Polisdistrikt. Utställningen invigdes den 11 november av Landshövding Mats Lemne. Båda de allmänna avdelmngarna och de lokala inslagen väckte stor uppmärksamhet och
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museet kunde glädja sig åt bl. a. många besökande som kanske
icke tidigare sett museet. Men också många av de andra utställningarna har varit uppskattade. Konstutställningarna ha som alltid
sin publik. Särskilt Alvsborgssalongen rönte stor uppmärksamhet
av press och allmänhet. Livligt besökt var också ryautställningen
och Jul- och Nyårsutställningen "Djur och Natur i Vänersborgstrakten". Den senare hade arrangerats i samarbete med en rad
organisationer. Kulis,serna hade målats av elever vid läroverket
under teckningslärare R. Almqvists ledning.
Landskapsbilden med djurinslagen var sammanställd av medlemmar i Sveriges Fältbiologiska Ungdomsförbund, Vänersborg.
Insektsmontagen hade utförts av medlemmar i Vänerbygdens
Amatörentomologiska Sällskap och den övriga utställningen hade
till en del inspirerats av Vänersborgs Kretsen av Svenska Naturskyddsföreningen.
Till den 20 februari 1966 var landsantikvarie Hallbäck tjänstledig för utredningsarbete om August Abrahamssons Stiftelse
och det framrida användandet av Nääs. Som vikarie har antikvarie Claes Varenius Stookholm fungerat.
Från och med den 1 juli har som ny arkivarbetare vid museet
anställts fru Carin Carlstedt utan kostnader fö,r museet. Fru
Carlstedt har tj~änstgjort huvudsakligen med museets klipparkiv.
Konservator Alf Lundberg har tjänstgjort under fyra måna;der
sommaren 1966. Hans uppgift har varit att omorganisera museets magasin. Ett stort steg har därmed tagis för lö,sandet av
denna gamla och mycket krävande fråga.
Konservator Eva Jonsdotter, Skara, har under året arbetat vid
mus,eet med föremål ur samlingarna och med Lödö'S efynd.
1

Herr W. Angermark har som tidigare fungerat såsom s,ekreterare vid museet och åt landsantikvarien.
Fru Anna Liss har fortsatt genomgången av museets arkivarier
och fotosamlingar och fru Eva Hjelte har arbetat bl. a. med
museets kataloger. Båda dessa ha'r tjänstgjort i Statlig arkivarbetartjänst utan kostna;d för mmeet.
Herr Karl An.drea.sson har utöver sin tjänst som vaktmästare
även sysslat med konservering.
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Personalens anstäi!ningsförhållanden har i samarbete med staden varit föremål för översyn.
Från PRYO (Praktisk Yrkesorientering) har ett <l!ntal elever
varit stationerade i olika omgångar vid museet.
Intendent Karl Erik Larsson, Göteborg har fortsatt genomgången av museets etnografiska samlingar och följt upp katalogiseringsfrågan av dessa.
Mi,nnestavlorna över museets donatorer utförda av Hallmans
stenhuggeri har uppsatts.
Samlingarna har ÖV'ersetts och vårdats som tidigare. En modernisering av kontorslokalerna har planerats och beslutats av styrelsen.
Forskarbesökens antal har ökat och under året har 136 personer besökt museet i forskarsyfte. Det har varit dels hembygdsoch bygdeforskare men dels också akademiker, som i allt större
utsträckning utnyttjat museets forskarmöjligheter. Ett relativt
stort antal utländska forskare har gästat museet bL a. frånTanzania, Afrika och Indonesien. Från England har b:J. a. kommit
egyptologer för att studera mutsöets egyptiska samlingar och från
Väst-Tyskland har bL a. kommit en naturvetenskapsman, som ägnat de naturhistori~ka samlingarna ingående uppmärksamhet.
Ä ven konsultationsfallen har ökat avsevärt och cirka 150 mer
vä.s,entliga sådana har registrerats. Det gäller som tidigare allehanda
spörsmål, porslin, silver, tenn, fynd, bö·cker etc. Konsultation i
samband med arvsskifte blir allt vanligare för·efuommande. Vid
Weyla.nd Wiestla.nders besök fick ailmänheten gratis rådfråga om
ostindiskt pors1in. Många begagnade sig av denna möjlighet under
två dagar.

studieverksamheten har även detta år varit livlig. Numera
sker oftast stU!dierna direkt-ämnesvis. Inte sällan i samband med
utställningar. Samlingarna utnyttjas allmer ratronelit ut pedagogisk ~synpunkt av skolorna. skolkonflikten medfö·rde givetvis en mycket ökad frekvens av ·studiebesöken vid museet. Tyvärr lider studieverksamheten av personalens begränsade tid och
resurser. Stora ökade möjligheter skulle kunna bli resultatet av en
personalförstärkning i första hand meid en amanuens.
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Kven den fria studieverksamheten har varit betydande. För
handikappade har olika former av studieverbamhet beretts. studiecirklar har arrangerats t. ex. av TBV för lärare "Känn din
stad" och av ABF "Tio steg mot modern konst". Cirklarna har
letts av landsantikvarien.
A ven andra organisationer har förlagt studieverksamhet till
museet t. ex. Pältbiologiska Ungdoms,förbunds Vänersborgsavdelning, studiecirkel från Trollhättan.
Hembygdsföreningar från län och grannlän har besökt museet
i oförändrad omfattning.
Museet har under året varit sekretariat för Bornecoming Year
för Dalsland och Vänersborgsområdet. Med anledning härav hade
ett stort program arrangerats med över tjugo evenemang. Museet svarade för två av dessa, nämligen dels sommarutställningen
"Så var det förr" med konst, målningar, teckningar och träskulpturer, skildrande äldre tiders förhållande. Särskild uppmärksamhet
och uppskattning fick Herman Roseils träskulpturer om livet i
den gamla goda tiden, men ä ven de övriga utställarna rönte berättigad uppskattning: Sigurd Barkstedt, Lisa Eriksson, K. G.
Peter>sson, Oskar W est och E. Kngermark. Det andra arrangemanget ägde rum den 3 juli; "Birger Sjöbergsdagen". Efter samling i plantager, där stadsfullmäktiges ordföranden Os:kar Andersson inledde, företogs en rundvandring tit!l Bi<r~er Sjöbergsminnen
i sta.den. Därvid besöktes också museet och Birger Sjöhergs rekonstrueraJde arbetsrum. Dagen avsluta,des på Skräckian med
konsert av stadsmusikkåren och föredrag av landsantikvari!en. Omkring 300 personer deltog i de mycket uppskattade arrangemangen.
Den 12 augusti presenterades på museet för första gången en
gemensam produkt för det s. k. Trestadsområdet, en tobak. Museestyrelsens ordförande rektor Sune Lundgren hälsade välkommen,
och landsantilkvarien kåserade om tobak en kul:turhistorisk synpunkt.
Den 7 oktober hade anordnats en markvårdskonferens med
representanter för berörda institutioner. Därvid nedovisades årets
s. k. markvårdsarbeten: vård och uppsnyggning på 85 fornminnespiavser m. m. inom länet. Arbetena har - under ledning av
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skogsförmän - utförts av patienter från mentalsjukhusen. De
har planerats och kontrollerats av landsantikvarien. Från alla håll,
inte minst från läkarhåll och terapeutisk synpunkt, framhölls betydelsen av dessa arbeten.
Den 8 och 9 oktober hölls i Vänersborg en konferens för läkare inom psykiatrien. Ett stort antal konferensdeltagare begagnade sig av möjligheten att bese museet.
Den 18 okober höH juryn för Alvsborgssalongen s~ammanträde
på museet, varvid landsantikvarien biträdde.
Den 24 oktober fick museet ett välkommet besök, då det nyinrättade museilektorkollegiet i Göwborg hälsade på. Därvid genomgicks museet. Vid överläggningar diskuterades praktiska vägar
fö·r ökat samarbete.
Den 13 november anordnades en naturvårdskonferens på museet. Därvid diskuterades dels organisationsfrågor dels den ideel•la
naturvårdens mål och medel. Från Stockholm medverkade intendent Gösta Larsson från Svens;ka Naturskyddsföreningen.
Den 16 november höll nämnden för Dalslandssouvenirer
granskningssammanträde på museet. Landsantikvarien ingick i
nämnden.
Som bidrag till museets skriftserie 1966 i Vänersborgs Söners
Gilles årsbok har förutom sedv,anliga årsredogörelsen även ingått
en artikel om VänerS'borgs Bankens hundra-åriga historia. Den
har författats av landsantikvarien.
En rad donationer har som förr om åren kommit museet till
del, av vilka en del måste betecknas som synnerligen intressanta.
Framlidne läroverksadjunkt Nils Flensburg har således genom sin
maka donerat act:a och en unik ordens,amling efter fadern Förste
livmedicus Carl Flensburg, Stockholm.
Konstnären Gordon Macfie har skänkt ett märkligt originalbrev
av björnjägaren Llewellyn Lloyd. Museet har nu i sitt arkiv en
ansenlig samling brev av den märklige engelsmannen.
Framlidne jägmästaren Axel Olsson har genom sin maka donerat en rad kungafotografier och jaktminnen från Kungajakterna
på Halle- och Hunneberg.
Herr Gustav Gustavsson har ytterligare utvidgat sin storartade
donation till museet av allmogeförem/iL
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Bankdirektör Erik Ollens sterbhus har givit museet ett stort
antal värdefulla föremål, såsom en släde, ~kidor, vapen, böcker etc.
Föreningen Vänersborgs Mus,ei Vänner har skänkt konstverk och
en vacker modern urna. Dessutom har föreningen även på andra
sätt stött museet bl. a. genom att bekosta inbindning av ytterligare
ett antal böcker i museets bibliotek och genom att ekonomiskt
stödja en rad arrangemang på museet.
Advokat och fru B. Landberg har donerat konstverk och värdefullt tryck, dikter, sånger, minnestal etc.
Museets givare 1966.
Advokat och fru Bertil Landberg, Vänersborg
Bankdirektör Erik Ollens sterbhus, Vänersborg
Förste intendent Ernst Fischer, Malmö
Fortsmästare Torsten B. Falkenström-Philip, Vänersborg
Fru Anna Karlsson, Håkan torp
Fru Amy Olsson, Vänersborg
Landsantikvarien i Sörmlands län
Systrarna Olssons sterbhus, Vänersborg
Vaktmästare Karl Andreasson, Vänersborg
Doknor Albert Grönberg, Vänersborg
Fröknarna von Sydow, Vänersborg
Fru Margot Flensburg, Vänersborg
Herr Ivar Ljungner, Vänersborg
Lions Club, Vänersborg
Ämneslärare Karl Erik Högmark, Pärgelanda
Direktör Axel Bergstrand, Lilleskog
Herr Gustav Gustavsson, Göteborg
Fru Marianne Fahlcrantz, Vänersborg
Jägmästare Axel Olssons sterbhus, Lilleskog
Herr och fru Paul Gibson, Lerum
Konstnär Axel W allen berg, Stocksund
Konstnär H. Reinhold, Herning, Danmark
Konstnär K Larsson, Herning, Danmark
Herr Fritz Borg, Trollhättan
Kungl. Kommerskollegium, Stockholm
Konstnär Gordon Macfie, Göteborg
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Herr Kjell Sundelius, Vänersborg
Herr Evald Angermark, Göteborg
Herr Jurgen Meyer, Augsburg, Tyskland
Birger Sjöbergs Sällskapet, Vänersborg
Landskanslist Evert Fogelberg, Vänersborg
Föreningen Vänersborgs Musei Vänner
Museet har också själv fö.rvärvat en rad föremål, konstverk,
böcker m. m. genom inköp från stad ooh trakt.
I samarbete med staden har museet fått fasadbelysning.
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande
Vice ordförande
Kassaförvaltare
sekreterare

Suppleanter
Revisorer

Reknor Sune Lundgren
Doktor Albert Grönberg
Bankdirektör Karl Koch
Landsantikvarie Sven Axel Hallbäck samt
Köpman Lennart Andersson
Läroverksadjunkt HåJkan Noring
Förste Polisas,sistent Gunnar Petersson
Från och med den 1/1 1967 har Landskamrerare Börje Skoglund invalts efter Doktor
Erik Salan:der, som avlidit.
Lektor Richard Hylbom och
Direktör Ragnar Karmfus
Kamrer Olov Jansson och
Ekonomist Sten Aronsson

Vänersborg i januari 1967.

SUNE LUNDGREN.
l Sven Axel H allbäck.
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
MEDLEMMAR
l 96 6.

Medlemmar.
ALBRECHTSON, ERIC, fd. Tillskärare, Vänersborg ......... .
ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingeniör, Vänersborg ..... .
ALFREDSSON, EVERT, Konditor, Krylbo .................. .
ALFREDSSON, GöSTA, Försäljare, Vänersborg ............. .
AHLIN GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg, ständig medlem ....... .
AHLIN, LENNAR T, Bilskolechef, Vänersborg ............... .
AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg ............. .
ALMQVIST, LARS, Jägmästare, Lerum ..................... .
ALMQVIST, SVEN, Bitr. överläkare, Solna ................. .
ALMSTROM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Mariestad ....... .
ANDERSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg ............. .
ANDERSSON, ALLER, Skolvaktmästare, Vänersborg ......... .
ANDERSSON, AL VAR, Sundals R yr ....................... .
ANDERSSON, ARNE, Folkskollärare, Bromma ............... .
ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg . . . . . . . . . . ... .
ANDERSSON, ERIC, Expeditionsvakt, Vänersborg ........... .
ANDERSSON, ERIK, Fabrikör, Vänersborg ................. .
*ANDERSSON, FRITIOF, fd. Jordbruksförman, Vänersborg ... .
ANDERSSON, GOSTA, Sjukhusintendent, Vänersborg ......... .
ANDERSSON, GöSTA, Sjukvårdare, Lund ................... .
ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg ................. .
*ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg ............. .
ANDERSSON, KARL, Göteborg ........................... .
ANDERSSON, KARL-ERIC, Köpman, Vcinersborg ........... .
ANDERSSON, KARL-ERIK, Sparbankskamrer, Vänersborg ... .
ANDERSSON, CARL W., fd. Handlande, Vänersborg t ....... .
ANDERSON, CHRISTER, Studerande, Vänersborg ........... .
ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg ............... .
ANDERSSON, LENNAR T, Köpman, Vänersborg ............. .
ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg ................... .
ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg ................... .
*ANDERSSON, OSCAR, f d. Förman, Vänersborg, innehavare av
gillets medalj (1955) .............................. .
*ANDERSSON, OSCAR, Elinstallatör, Vänersborg ........... .
ANDERSSON, PAUL, Köpman, Vänersborg ................. .
ANDERSSON, PER-GORAN, Köpman, Vänersborg ........... .
*ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Bräckan, Frändefors ..
ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg ........... .

74

födelseår

In trä.
des år

1894
1924
1914
1922
1944
1916
1923
1903
1931
1910
1917
1909
1916
1917
1914
1915
1909
1897
1913

54
55
55
51

1910
1911!

1910
1896
1923
1925
1893
1945
1930
1919
1915
1922
1892

1897
1925
1936
1919
1918

58

54
58
57
46
55
60
55
45
43
54
51

60
42
46
54
65
29
45
58
53
55
55
59

53
53
51
42
38
58
6()

35
45

>fANDERSSON, TORSTEN, Apotekare, Skövde t ........... .
ANDERSSON, TORSTEN, Förrådsintendent, Vänersborg ..... .
ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg
ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg ................... .
*ANDREASSON, HARR Y, Arkitekt, Vänersborg ............. .
ANDREASSON, KARL, Museivaktmästare, Vänersborg ....... .
ANDREEN, BERTHEL, Järnhandlare, Vänersborg ........... .
AR VEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg ................. .
AR VIDSSON, BIRGER, schaktmästare, Köping ............. .
ARWIDSSON, UNO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg ....... .
ASPMAN, ARNE, Elektriker, Avesta ....................... .
BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg ................. .
BACK, HELGE, fd. Förman, Vänersborg ..................... .
BACK, JAN, Konditor, Vänersborg ......................... .
BACKMAN, GUNNAR, fd. Bankkassör, Arvika ............. .
''BARKSTEDT, SIGURD, fd. Apotekare, Vänersborg ......... .
"BENGTSON, HJALMAR, Personalföresåndare, Vänersborg ... .
BENGTSON, JAN ANDERS, Konditor, Vänersborg ........... .
BENGTSSON, RAGNAR, fJ. Linjemästare, Trollhättan ....... .
BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg ................. .
BERG, KARL, Vänersborg ................................. .
BERGER, GUNNAR, Ingeniör, Vänersborg, ständig medlem ... .
BERG ER, HARR Y, Disponent, Vänersborg ................... .
*BERGGREN, ERIC, Intendent, Ana Capri, Italien ........... .
BERGLUND, GöSTA, Sjöingeniör, Malmö ................... .
BERGMAN, KARL-ERIK, Ingeniör, Göteborg ............... .
''BERGSTRÖM, AXEL, fd. Landskamrerare, Falun ........... .
BERGSTRöM, BROR, Köpman, Hultsfred ................. .
*BERGSTRÖM, GUNNAR, Odont. d:r, Örebro . . . . . . . . . . . . .
::·BERGSTROM, THORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg ....... .
BEHRNS, KARL, Expeditionsförman, Göteborg ............... .
BERRMAN, GöSTA, Jli.mneslärare, Göteborg ................. .
BIEL, GUNNAR, sjukgymnast, Upper Darby (U.S.A.) ....... .
BIEL, GöSTA, Direktör, Stocksund ......................... .
BJÖRKMAN, LENNART, sjukvårdsdirektör, Vänersborg ..... .
BJtiRNBERG, MAURITZ, Kontorist, Vänersborg ............. .
BJORNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg ................. .
''BJÖRNDAHL, ERIK, fd. Bokbindarcmästare, Vänersborg ... .
BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg ... .
BLOMGREN, GUNNAR, Srenhuggarmästare, Vänersborg ..... .
BODEN, SIGV ARD, lngeniör, Bandhagen, ständig medlem ... .
BODEN, STIG, Ingeniör, Johanneshov, ständig medlem ..... .
BODEN, SVEN, Ingeniör, Gislaved, ständig medlem ........... .
BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg ..................... .
BORG, FRITZ, fd. Hälsovårdstillsyningsman, Trollhättan ....... .
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>:·BORGLIND, CARL, fd. Häradsskrivare, Stockholm NO ... .
BRIGELIUS, GUNNAR, Disponent, Göteborg ............... .
BROCKNER, TORSTEN, fd. Kamrer, Västerås ............. .
*BROMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Vänersborg ........... .
*BUGLER, JOHN, Landskanslist, Vänersborg ................. .
BKCKSTRÖM, TORSTEN, Äkeriägare, Vänersborg ........... .
•:·CEDERGREN, GöSTA, Länsläkare, Linköping ............. .
>:·CEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Göteborg ............. .
''CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle ................... .
CEDERHOLM, ÅKE, Direktör, Uddevalla . . . . . . . . . ....... .
CEGRELL, ELOF, Tjänsteman, Vänersborg ................. .
CORSE, FOLKE, Expeditionsförman, Göteborg S ............. .
DAFGÄRD, BENGT, Bilskollärare, Vci.nersborg, ständig medlem
DAFGÄRD, HENRY, Fabrikör, Vänersborg ................. .
DAFGÄRD, SVEN, Köpman, Vara ......................... .
DAHL, LENNART, Bergsingeniör, Sandviken ................. .
DAHLGREN, ARNE, Byråass., Vänersborg ................... .
''DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg ................. .
DAHLLöF, AXEL, Affärschef, Göteborg ..................... .
•:·DAHME, ALGOT, Ämneslärare, Grästorp . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
DALGREN, HUGO, Mätningsingeniör, Vänersborg ........... .
DANIELSSON, INGVAR, Målaremästare, Vänersborg ....... .
DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg ............... .
DIDEROTH, ERNST, fd. Typograf, Vänersborg ............. .
''DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg ............. .
*DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm Sö ........... .
d'ORCHIMONT, CURT, fd. Landsfogde, Vargön ........... .
EDHOLMER, GUNNAR, Kapten, Vänersborg ............... .
•:·EDLUND, BERTIL, Bokhållare, Trollhättan ................. .
EDLUND, HANS, Ingeniör, Göteborg ..................... .
EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg ............. .
EDLUND, TORSTEN, Fastighetsskötare, Vänersborg ......... .
EILARD, REINHOLD, fd. Stadsfogde, Borås ................. .
EK, HARALD, Överstelöjtnant, Näsbypark ................. .
EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg ......................... .
EK, SVEN ACKE, Kontorist, Vänersborg ................... .
EKBLAD, BERTIL, Köpman, Trollhättan ..................... .
EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg ..................... .
EKSTEDT, THOMAS, Studerande, Lerum ................... .
ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma ................... .
•:ELMQVIST, FREDRIK, fd. Lokförare, Vänersborg ......... .
''ELOW, PER, Sparbankskamrer, Bdl.landa ................... .
''ELOW, STIG, Ingeniör, Sundsvall . . . . . . . . . ............... .
EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg ............. .
•:·ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm .......... .
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ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Vänersborg ................. .
ENGLUND, MAGNUS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
*ENGLUND, NILS, Leg. läkare, Vänersborg ................. .
ENGLUND, NILS TURE, Med. kand., Vänersborg ........... .
ERIKSSON, ALLAN, t5verpostiljon, Vänersborg ............. .
ERICSSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
':·ERIKSSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg ............... .
ERICSSON, BROR, Bagaremästare, Vänersborg ............. .
ERICSON, ERIC, fd. stadsträdgårdsmästare, Vänersborg ..... .
ERICSSON, EVERT, Lantbrukare, Vänersborg ............... .
ERIKSSON, FILIP, Murare, Vänersborg ..................... .
ERICSSON, GUNNAR V., Portvakt, Vänersborg ............. .
ERICKSSON, GOSTA, skolvaktmästare, Vänersborg ......... .
ERICSON, HENNING, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg ..
ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistent, Vänersborg ......... .
ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg ............... .
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg, ständig
medlem ........................................... .
ERICSSON, KARL, Kommunalråd, Vänersborg ............... .
ERIKSSON, OLOV, Steward, Frändefors ..................... .
ERIKSSON, PER OLOF, Verkmästare, Karlstad ............. .
ERICSSON, STIG, Köpman, Vänersborg ..................... .
ERICSON, TAGE, Trädgårdsmästare, Vänersborg ............. .
ERICSSON, TAGE, Åkeriägare, Vänersborg ................. .
ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg ................. .
ERLANSSON, SVEN, Arkitekt SAR, Vänersborg ............. .
EHRLING, RAGNAR, Fil. kand. Rönninge ................. .
FALK, HARR Y, Åkeriäga re, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FORSS, ERIC, Tullförvaltare, Södertälje ..................... .
''FRÖBERG, GOSTA, Apotekare, Vänersborg ................. .
•:·FROID, ARVID, fd. Förman, Vänersborg ................. .
FROID, EINAR, Ekonomibiträde, Vänersborg ................. .
FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg ................... .
*GADDE, ELOF, Direktör, Vänersborg ....................... .
''GADDE, NILS OLOF, Sporthandlare, Vänersborg ........... .
GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg ................. .
GEMVIK, GöSTA, Intendent, Stockholm ................... .
GEMVIK, OLOF, Direktör, Näsbypark ..................... .
GILLBERG, Gt5STA, Köpman, Trollhättan ................. .
GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg ......... .
GLASSELL, LENNAR T, Typograf, Vänersborg ............... .
GRANSTRöM, AXEL, Direktör, Vänersborg 2 ............... .
GRANSTRöM, ROLAND, Rörentreprenör, Vänersborg ....... .
>:·GRUNDBERG, HADAR, fd. Godsägare, Uppsala, innehavare av
gillets medalj (1956) ............................... .
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GRÖNBER G, ALBERT, Med. dr., Vänersborg ............... .
GRöNBERG, MATS, Civilingeniör, Vänersborg ............. .
GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg ................. .
GULZ, LENNART, Fil. kand., Vänersborg ................... .
*GULZ, THORSTEN, Driftschef, Vänersborg, gilleskrivare, andre
dlderman ......................................... .
GUSTAFSSN, EDVARD, Arkitekt SAR, Linköping ........... .
GUSTAFSSON, EL VING, Representant, Vänersborg ......... .
GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg ........... .
*GUST AFSSON, PER EDWARD, f d. Förste landskanslist, Väners....................................... .
borg t
GUSTAFSSON, SUNE, Bagerimästare, Vänersborg ........... .
GÖTHBERG, INGVAR, Servicerådgivare, Vänersborg ....... .
GöTHERED, GOTTFRID, Fastighetsägare, Vänersborg ....... .
HAGBERG, BENGT, Källarmästare, Ed ..................... .
HAGBERG, CARL-GöRAN, Konstnär, Ed ................. .
HAGBERG, JAN, Kalkylator, Kalmar ....................... .
*HAGBORG, ARNE, Möbelhandlande, Vänersborg ........... .
HAGBORG, GöRAN, Landskanslist, Vänersborg, ständig medlem
HAGBORG, TORSTEN, Tjänsteman, Trollhättan, ständig medlem
HALL, KARL-ERIK, Förrådsarbetare, Vänersborg ........... .
::·HALLBERG, KURT, fd. Drätselkontorist, Vänersborg, innehavare
av gillets medalj (1957) ............................. .
HALLBERG, NILS, Ingeniör, Göteborg ..................... .
HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg ........... .
HALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänersborg ............... .
HALLQVIST, TAGE, Med. lic., Vänersborg ................. .
HAMMAR, GUSTAV, Köpman, Vänersborg ................. .
*HAMMARSTRöM, UNO, Kapten, Umeå, ständig medlem
HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg ............... .
HANSSON, EINAR, f d. Lokförare, Vänersborg ............. .
::·HANSSON, KNUT, Vänersborg ........................... .
HANSSON, CHRISTER, Studerande, Örebro, ständig medlem ..
<·HANSSON, VICTOR. fd. Kyrkovaktmästare, Vänersborg ..... .
HARLITZ, AL VAR, Ingenjör, Vänersborg ................... .
HARLITZ, GUNNAR, Maskintekniker, Vänersborg ........... .
HARLITZ, LENNAR T, Studerande, Vänersborg ............. .
HARRING, RAGNAR, Rektor, Vänersborg ................... .
*HASSELBERG, GöSTA, Docent, Uppsala ................. .
*HASSELLUND, NILS, Lantmäteriassistent, Kinna .......... .
HEDBERG, AXEL, fd. Bangårdsmästare, Uddevalla ......... .
HEDBERG, ÅKE, Konduktör, Uddevalla ................... .
::-HEDEN, ALLAN, Stadskanslist, Vänersborg ............... .
HEDEN, LASSE, schaktmästare, Borås ..................... .
HEDSTRöM, ARVID, Elektriker, Vänersborg ............... .
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HELLMAN, BERTIL, Avdelningschef, Göteborg ............. .
''·BELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg ............... .
''BELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg
............... .
................... .
HELLMAN, EVALD, Assistent, Uppsala
HELLSTROM, ARNE, Köpman, Vänersborg ................. .
HELLSTROM, RAGNAR, Köpman, Vänersborg . . . . . . ........ .
HJELM, AXEL R., Köpman, Vänersborg t ................. .
HJELM, BERTIL, Maskinist, Vänersborg ................... .
HJELM, HELGE, Teckningslärare, Vänersborg ................. .
HJELM, PER-OLOV, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg ....... .
HOLM, ALLAN, Tjänsteman, Vänersborg ................... .
HOLM, HERBER T, Förrådsman, Vänersborg ................. .
HULTGREN, GOSTA, Ingenjör, Göteborg ................... .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg ....... .
HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg ........ .
HOGBERG, BIRGER, Sjökapten, Västra Frölunda ........... .
HÖGBERG, PER, Disponent, Uddevalla ..................... .
HöGZELL, LENNART, Tjänsteman, Nynäshamn ............. .
IDEBERG, GUNNAR, Civilekonom, Karlstad ............... .
IDEBERG, TORE, Tandläkare, Vänersborg ................... .
JACOBSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg ............... .
JACOBSON, ROLF, Kamrer, Vänersborg ................... .
JANSON, BENGT, Gruppchef, Göteborg ................... .
JANSON, GÖSTA, Konsul, Barranquilla (Colombia) ......... .
JANSSON, KARL, Faktor, Vänersborg ..................... .
JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Vänersborg ............. .
JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg kassafogde ............. .
JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg ................. .
JARHED, KARL, Byggnadsarbetare, Vänersborg ............. .
JARHED, SUNE, Tjänsteman, Vänersborg ................... .
JARN, GöSTA, Agronom, Härnösand ....................... .
*JENNISCHE, BENGT, Överläkare, Vänersborg ............ .
JENNISCHE, MATS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
JENNISCHE, PER, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
JENNISCHE, ÅKE, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
*JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping ............. .
JOHANSSON, ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg ......... .
* JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg ..... .
JOHANSSON, BENGT, Köpman, Falkenberg ·1· ............. .
JOHANSSON, BERTIL, Direktör, Vänersborg ............... .
*JOHANSSON, EMIL, fd. Köpman, Vänersborg ............. .
JOHANSSON, EVERT, Transportledare, Vänersborg ......... .
JOHANSSON, EVERT, Köpman, Vänersborg ............... .
JOHANSSON, GOTTHARD, fd. Slussmästare, Trollhättan ... .
JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg ........... .
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.JOHANSSON, GUNNAR, Typograf, Vänersborg ........... .
JOHANSSON, GUSTA V, Boktryckare, Vänersborg ......... .
JOHANSSON, GUSTAF, Skofabriksarbetare, Vänersborg ..... .
•:·JOHANSSON, HARRY, Barberare, Vänersborg ............. .
JOHANSSON, HARR Y, Modellör, Kurnia ................... .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Vänersborg ............... .
•=·JOHANSSON, HILMER, fd. Bryggeriarbetare, Vänersborg ... .
JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma ................. .
::·JOHANSSON, HUGO, fd. Riksbanksvaktmästare, Vänersborg
JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg ........... .
JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg ....... .
JOHANSSON, JOHN, Åkeriägare, Vänersborg ............... .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg ........... .
*JOHANSSON, KARL G., Byggnadssnickare, Vänersborg
'cJOHANSSON KJELL, sjukvårdare, Vänersborg ............. .
JOHANSSON, OLOF, Instrumenttekniker, Vänersborg ....... .
JOHANSSON, OSCAR, fd. övermaskinist, Mölndal ......... .
::·JOHANSSON, OTTO, fd. Köpman, Mellerud ............... .
JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg ..... .
JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg ........... .
JOHANSSON, STEN, Motorförman, Vänersborg ............. .
JOHANSON, STURE, Redaktör, Farsta ..................... .
JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Trollhättan ............. .
JOHANSSON, VALFRID, fd. Skofabriksarbetare, Vänersborg ..
''JOHANSSON, ÅKE, Fotograf, Vänersborg ................. .
JONSSON, BENGT R., Fil. lic. Solna ..................... .
JONSSON, ERIK, Vänersborg . . . . . . . . .................... .
JONSSON, HELGE, Expeditionsvakt, Vänersborg ........... .
JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg ....... .
JONSSON, LARS, Vänersborg ............................ .
JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg ..................... .
JONSSON, SVEN, Vänersborg ............................. .
JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg ........... .
JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg ......................... .
JOSEFSSON, SVEN, Kamrer, Vänersborg ................... .
•:·CARLSSON, ALBERT, f d. Köpman, Vänersborg ............. .
KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Kallhäll ............... .
CARLSSON, BERTIL, Lagerchef, Vänersborg ............... .
CARLSSON, BERTIL, Off.-aspirant, Vänersborg, ständig medlem
*CARLSSON, ELOF, Direktör, Vänersborg, ständig medlem ... .
*CARLSSON, GUNNAR, Förrådsmästare, Vänersborg ......... .
KARLSSON, HILDING, Bagaremästare, Vänersborg
......... .
CARLSSON, INGEMAR, Ingeniör, Vänersborg ............... .
''CARLSSON, CARL ANDERS, fd. Direktör, Vänersborg, ständig
medlem ........................................... .
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CARLSSON, CARL AUGUST, Restaurangchef, Chicago, (U. S. A.)
Ständig medlem t ................................. .
·•CARLSSON, CARL-ERIC, fd. Boktryckare, Vänersborg, innehavare av gillets medalj (1957) .................... ..
·•CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg ...
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg ....
CARLSSON, CARL-OTTO, Teknolog, Vänersborg, ständig medlem ...
CARLSSON, KENT, Studerande, Vänersborg ..
CARLSSON, KJELL, Omnibusägare, Vänersborg ....
CARLSSON, KJELL, Vänersborg .........
KARLSSON, CLAES, Köpman, Vänersborg
KARLSSON, KNUT, M1lare, Vänersbor<;
CARLSSON, LENNAR T, Studerande, Väners borg, ständig medlem
CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingeniör, Vänersborg ...
''OKARLSON, VAL TER, Köpman, Vänersborg, fastighetsförvaltare
i gillets styrelse, gillevärd ..
CARLSSON, ÅKE, Servitör, Vänersborg ...
KARLSSON, ÅKE, Snickare, Vänersboq; ..
CARLSTROM, ERIK, Representant, Karlstad .............
KIHLBERG, ERIK, fd. Kraftverkstjänsteman, Vänersborg ..... .
KIHLSTROM, LARS, Fastighetsförvaltare, Vänersborg ....... .
KIHLSTROM, LARS GORAN, Banktjänsteman, Vänersborg ... .
CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg
........
KLING, CARL-OTTO, Byggnadsingeniör, Vänersborg
KLING, VALDEMAR, Elinstallatör, Vänersborg
KNUTSSON, GUNNAR, Verkmästare, Vänersborg ...
KNUTSSON, LEIF, Kmneslärare, Hällbybrunn ............. .
KOREN, GÖSTA, Kamrer, Trollhättan .
CORNELIUSSON, HJALMAR, Lantmäteritekniker, Bengtsfors ..
KRAFFT, GUNNAR, Verkstadsägare, Vänersborg .........
*CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, Göteborg ..... .
LANEVALL, OLOF, Försäljningschef, Spånga ....
LARSSON, ANDERS, Vänersborg, ständig medlem .
''LARSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg ...
LARSSON, AXEL, Köpman, Vänersborg ..................... .
LARSSON, BO, Verkmästare, Borås, .
LARSSON, DA VID, Verkmästare, Vänersborg
LARSSON, ERIC, Fabrikör, Vänersborg .
LARSSON, ERIK, Linjeförman, Dalskog ..
LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg .
LARSSON, GöSTA, Civilingeniör, Karlskrona, ständig medlem
LARSSON, GÖTE ELOV, Verkstadsarbetare, Vänersborg ..... .
LARSSON, HARRY, Bilmekaniker, Vänersborg
LARSSON, HERBERT, Riksdagsman, Vänersborg
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5')

1885
1909
1917

;)8

1939
1952
1910
1900
1908
1896
1946
1919

47

30

66

1)8

55
54
55
57
47
54

1905
1914
1915
1922
1895
1907
1936
1916
1913
1910
1905
1934
1908
1905
1914
1912

30
59
58
63
60
49
65
55
55

1921

63
63
19

1963

1890
1908
1922
1904
1910
1908
1910
1936
1944
1912
1909

55

54
64
53
6:J

52
33

54

46
54
57
62
64
55
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54
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LARSSON, OSCAR, Inspektör, Farsta ....................... .
LARSSON, RAGNAR, Kommunalarbetare, Vänersborg ....... .
''LARSSON, RAGNAR, Kontorist, Vänersborg t ........... .
LARSSON, ROLF, Underinspektor, Johanneshov ·............. .
LARSSON, ROLF, Åkeriägare, Vänersborg ................... .
LARSSON, STIG, Kamrer, Vänersborg, ersättare i styrelsen ... .
LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg ......... .
LAURELL, JOHNNY, Köpman, Vänersborg ................ .
LEWERTH, GUNNAR, Advokat, Göteborg ................ .
LEWERTH, HARALD, Advokat, Göteborg ................. .
LINDH, ERIK, Köpman, Vänersborg ....................... .
LIND, HÅKAN, Studerande, Vänersborg ..................... .
LIND, LARS, Teknolog, Vänersborg ....................... .
LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg ............. .
LIND, OLOV, Civilingeniör, Mönsterås ..................... .
•l-LIND, SVEN, Disponent, Vänersborg, bisittare i styrelsen ..... .
LIND, ÅKE, Affärsbiträde, Vänersborg ..................... .
''LINDBERG, AXEL, Köpman, Vänersborg ................. .
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vänersborg ... .
LINDBERG, BERTIL, Verkstadsarbetare, Vänersborg ......... .
LINDBERG, GEORG, fd. Organisationschef, Malmö ......... .
LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg ......... .
LINDBERG, MAGNUS, Ingenjör, Vänersborg ............... .
*LINDEDAL, SIGURD, fd. Bankkamrerare, Göteborg, innehavare
av gillets medalj (1955) ............................. .
LINDEN, OSKAR, Köpman, Vänersborg ..................... .
LINDf:N, ROLF, Ingeniör, Bandhagen ständig medlem ....... .
LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg ................. .
LINDGREN, GÖSTA, Byggnadssnickare, Örebro ............. .
LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg ..... .
LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg ..................... .
'~LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Göteborg ............. .
*LINDQVIST, ROLF, Landskamrerare, Mariestad ............. .
*UNDSTRÖM, ALLAN, Rektor, Lerum, ................... .
LINDSTRÖM, BROR OSKAR, Köpman, Vänersborg ......... .
LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken ............. .
LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, GÖteborg ............. .
::·LJUNGGREN, ERIK, fd. Köpman, Vänersborg ............. .
LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg ... .
LUNDBERG, ERNST, fd. Rektor, Vänersborg innehavare av gillets medalj (1963)

................................. .

>:·LUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Lilleskog, Vargön ... .
LUNDBORG, BO, Operasångare, Stockholm ................. .
LUNDBORG, ERIC, Studerande, Vänersborg, Ständig medlem ..
*LUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg, ersättare i styrelsen
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40
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1944
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60
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1927
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1882
1907
1932
1957
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54
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37
35
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51
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35
55

51
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66
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42

LUNDBORG, GUSTAF, Skräddaremästare, Vänersborg ....... .
*LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg ................. .
LUNDGREN, AR VID, Sektionschef, Enskede ............... .
LUNDGREN, IVAR, f d. Postmästare, Arboga ............... .
LUNDGREN, SUNE, Rektor, Vänersborg ................... .
LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg ................. .
''·LUNDIN, GUSTAF, fd. Byrådirektör, Stockholm ............. .
LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg .................... .
•:'LUNDIN, IVAR, fd. Frisörmästare, Vänersborg ............. .
·•LUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål ................... .
LUNDIN, PER, Studerande, Vänersborg ..................... .
LUNDIN, PER OLOF, Köpman, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . ... .
•:·LUNDIN WKRNER, fel. Byrådirektör, Stockholm ........... .
LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Lidköping ..... .
MADS:l!N, LARS, Fil. mag., Lidingö ......................... .
MAGNI, GöTE, Handlande, Vänersborg ................... .
MAGNUSSON, ARNE, Socialdirektör, Göteborg ............. .
MAGNUSSON, GUNNAR, Disponent, Viggbyholm ......... .
MAGNUSSON, HENRY, Banktjänsteman, Vänersborg ....... .
MAGNUSSON, CARL-AXEL, Auktuarie, Lund ............. .
MAGNUSSON, CARL EDGAR, fd. Direktör, Vänersborg ..... .
·~MAGNUSSON, MAGNUS, fd. Kapen, Näsbypark ......... .
MAGNUSSON, NILS-OLOF, Folkskollärare, Skredsvik ....... .
MAGNUSSON, OTTO, Kapten, Enskede ..................... .
MAGNUSSON, ÅKE, Typograf, Vänersborg ................. .
MALMBORG, NILS, skolvaktmästare, Lund ................. .
MALMSTRÖM, WILHELM, Kiipman, Vänersborg ........... .
*MILLING, GUSTAF, Köpman, Uddevalla ................. .
MILLING, TAGE, Reservdelschef, Linköping ............... .
MILLING, THORE, Flygtekniker, Tun ..................... .
MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg ..................... .
MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg ........... .
MOSSBERG, VIKTOR, fd. Kommunalarbetare, Vänersborg ... .
MÅNGBERG, CARL-ERIK, Underinspektor, Hallsberg ....... .
NAGLUM, GUNNAR, Förste kammarskrivare, Stockholm ... .
NAREMARK, YNGVE, Direktör, Vänersborg ............... .
NEUMAN, WOLF, Ingeniör, Göteborg ..................... .
NIKLASSON, MA TS, Kriminal ass., Vänersborg ............. .
NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg ............... .
''NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg ............... .
NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg ................. .
NISSEN, HARALD, Lektor, Vänersborg ..................... .
NORDEN, BO, Fil. kand., Göteborg ....................... .
NORDBERG, JULIUS V, fd. Charkuterist ................. .
NORDFELDT, JAN ERIK, Studerande, Falun ............... .
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NORDFELDT, JOHN, Ingeniör, Falun .......
NORDFELDT, PER-OLOV, Disponent, Partiile ............. .
NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg .
NORDGREN, HARR Y, Typograf, Uddevalla ............... .
NYLEN, ALGOT, Byggnadschef, Vänersborg ................. .
NYSTROM, BO, Aff.-biträde, Vänersborg ...........
NYSTROM, KARL FREDRIK, Ingeniör, Vänersborg .
NYSTROM, PER-ÅKE, Studerande, Vänersborg
NYSTROM, ÅKE, Köpman, Vänersborg ..................... .
OHLSSON, ALLAN, l :ste skötare, Vänersborg ............. .
OLLJ!N, BERTIL, Bryggeriingeniör, Falkenberg .............
OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .
OLSSON, ERNST, Fastighetsskötare, Vänersborg ............. .
OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg ....
OLSSON, GUSTAF ADOLF, fd. Frisörmästare, Finspång ..... .
OLSSON, KARL-GUSTAF, Järnvägstjänsteman, Vänersborg ... .
OLSSON, KNUT, Frisörmästare, Vänersborg .....
OLSSON, SVEN, Bilinstruktör, Vänersborg ...........
OLSSON, TOR VALD, Kapten, Uddevalla ......
P ALMSTROM, HERBER T, Cemenrgjutare, Vänersborg ....... .
P ALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg ................. .
PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg ................. .
PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg ....
PERSSON, AXEL, Montör, Vänersborg ........
PEHRSSON, SVEN, Konsul, Malmö ....................... .
•;PETRE, ERNST, Redaktör, Vänersborg t .....
PETERSON, ARNE, Reparatör, Vänersborg ............
PETERSON, ARVID, Montör, Vänersborg ................... .
PETTERSSON, AXEL, Skofabriksarbetare, Vänersborg t ..... .
·~PETERSON, HARR Y, Handelsföreståndare, Vänersborg, innehavare av gillets medalj ( 1965) ....................... .
PETTERSSON, KARL, Poliskommissarie, Lidköping ........... .
PETTERSSON, OSCAR, Ingeniör, Göteborg ....
POUNCETTE, ERIC, Kassör, Örebro ....................... .
POUSETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga ............... .
PÅRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå, ständig medlem .. o. o.
P ÅRUD, PAUL, f d. Fångvårdstjänsteman, Vänersborg ....... .
RAHM, HARR Y, Överskötare, Vänersborg ......
RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim ...............
''RAHM, HJALMAR, Bankdirektör, Alingsås ................. .
''RAHNE, KARL, fd. Folkskollärare, Trollhättan ............. .
RAPP, HÅKAN, Köpman, Vänersborg ....................... .
RAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg ..................... .
''REYNOLDS, ALDOR, fd. Köpman, Vänersborg ............. .
ROBERTSSON, FOLKE, Yrkeslärare, Vänersborg ............. .
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1921

1925
1909
1906
1901
1944
1928
1949
1916
1910
1914
1921
1901
1929
1897
1912
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1919
1915
1902
1910
1937
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1910
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1917
1897
1898
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1923
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1929
1900
1883
1933
1913
1888
1908

43
43
53
55
66
59

58
59
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55
48
44
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58
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52
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54
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24
57

57
49
16

55
59
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52
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55
66
20
35
60
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31

54

ROLANDER, GUNNAR, Faktor, Vänersborg ............... .
ROSEN, GUNNAR, Ingeniör, Vänersborg ................... .
''ROSLIN, GEORG, skolvaktmästare, Vänersborg ........... .
::-ROSLIN, HENRY, Köpman, Trollhättan ................... .
ROSLIND, LARS-Gt:IRAN, Optiker, Vänersborg, ständig medlem
ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Studerande, Vänersborg, ständig
medlem ........................................... .
RUTGERSSON, CHARLES, Förman, Vänersborg ............. .
R YDING, ÅKE, Målaremästare, Vänersborg ................. .
*Rt:ITTLE, HJALMAR C:SON, Direktör, Bromma, ständig
medlem t ......................................... .
::-SAHLIN, ERIK, Länspolischef, Vänersborg förste ålderman ..
SAHLIN, PER-ANDERS, Officersaspirant, Vänersborg ....... .
*SAHLIN, STEN, Direktör, Vänersborg, bisittare i styrelsen ... .
*SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie, Göteborg ........... .
<·SANDBERG, WILHELM, fd. Brevbärare, Vänersborg ....... .
SANDGREN, EGON, Elektriker, Västra Frölunda ........... .
SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vinninga ..... .
::·SJOO, ANDERS (SVENSSON), l :ste Postiljon, Vänersborg ... .
SJOLING, LARS-Gt:ISTA, Köpman, Vänersborg ............... .
SJOSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg ................... .
SJOSTRAND, ERNST, sjukvårdare, Vänersborg ............. .
SJÖSTRÖM, BENGT-OLOF, Köpman, Vänersborg ........... .
::·SJOSTROM, GUSTAF, Vänersborg ......................... .
SKAGSTEDT, MELKER, Kamrer, Stockholm ............... .
SKANTZ, LENNART, Sjöingenjör, Uddevalla ............... .
SKOOGH, LARS-OLOF, Järnvägsexpeditör, Vänersborg ....... .
*SCHRöDER, KARL GUSTAF, Provinsialläkare, Jörlanda ..
*SKJ;RBERG, OSCAR, Korrespondent, Trollhättan ........... .
SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg ..... .
SCHÖNDELL, BENGT, Ingeniör, Uddevalla ................. .
SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg ................. .
SORTING, OLOF, Lokomotivförare, Göteborg ............... .
STENBERG, BROR, Kyrkogårdsförman, Vänersborg ......... .
''STENSTRÖM, LARS, l :ste Länsassistent, Vänersborg ....... .
''STERNER, NILS, Direkör, Farm. lic., Malmö ............. .
STERNER, SVEN-AXEL, Länsassistent, Vänersborg ......... .
STRÖM, GöSTA, Konditor, Hedemora ..................... .
STRöM, LARS, Direktör, Vänersborg ....................... .
*SUNDELIUS, GOTTFRID, fd. Köpman, Vänersborg ......... .
*SUNDELIUS, KJELL, Fastighetsmäklare, Vänersborg ....... .
*SUNDELIUS, OSKAR, 1 :e Poliskonstapel, Vänersborg ....... .
SUNNERDAHL, OLOF, Fastighetsskötare, Västra Tunhem ..... .
SUNNERDAHL, VILGOT, 1 :e Mätare, Vänersborg
......... .
SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg ................. .
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1923

1907
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1946

46
55
41

31
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1903
1920

43
53

1877
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34
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1933
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1920
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42
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24
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1918
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1912
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30
41
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30
45
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58
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19
30
30
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51
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55
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SVANBERG, NILS, f d. Förman, Vänersborg ................. .
SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vänersborg ............. .
SVENSSON, ALF, Kamrer, Vänersborg ..................... .
SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg ................. .
SVENSSON, BENGT, Representant ......................... .
*SVENSSON, GöSTA, överingenjör, Göteborg ............... .
''SVENSSON, KNUT, fd. Stadsförman, Vänersborg ........... .
''SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg ................. .
SVENSSON, PER, Studerande, Vänersborg ................. .
•:·sVARD, GUSTAF, fd. Verkmästare, Stockholm ............. .
SWARD, IV AR, Köpman, Trollhättan ....................... .
*SVKRD, TAGE, Disponent, Farsta ......................... .
*SVKRD, YNGVE, Eldare, Vänersborg ..................... .
''von SYDOW, DANIEL, Kapten, Roslags-Näsby ............. .
*von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Lidingö ............... .
*von SYDOW, GERHARD, överdirektör, Göteborg ......... .
von SYDOW, CHRISTIAN, Disponent, Stavsjöbruk ......... .
SYL WAN, GUNNAR, Civilingenjör, Hälsingborg ........... .
::·SAFSTRÖM, PER-OLOF, Overingenjör, Gävle ............. .
SöDERSTROM, BERTIL, Fastighetsförvaltare, Vänersborg .... .
SÖDERSTROM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg ........... .
TAUBE, EDVARD, Greve, Org.chef, Ljungskile ............... .
*TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Lidingö ........... .
TENG, AXEL, Charkuterist, Vänersborg ..................... .
TENGELIN, CARL, Tillskärare, Karlsborg . . . . . . . . . . . . . . . ... .
THEODORSSON, MELKER, Ingeniör, Karlstad ............. .
THERNQUIST, KJELL, Redovisningsman, Vänersborg ....... .
*THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg bisittare i styrelsen ................................... .
•:·THERNQUIST, TUVE, Textilingeniör, Göteborg ............. .
TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg ............... .
TIBBLIN, BER T, Reklamtecknare, Bohus ................... .
TIBBLIN, LENNAR T, Kontrollant, Gråbo ................. .
TIDSTRAND, ERIK, Murare, Vänersborg ................. .
TILLBJORN, HARRY, Disponent, Vänersborg ............... .
THIMGREN, HALDOR, Direktör, Hägersten ................. .
::-THOMSON, YNGVE, fd. Bankkassör, Vänersborg ........... .
TROPP, OTTO, Åkeriägare, Vänersborg ..................... .
TRADEGÄRD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg ... .
TRADEGÄRD, JAN-ERIC, Blomsterdekoratör, Vänersborg ... .
''TULLBERG, INGE, Avdelningschef, Stockholm, ständig medlem
THUNBERG, EINAR, fd. Banktjänsteman, Vänersborg ....... .
THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg ........... .
·~·THUNBERG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg ... .
THUNBLAD, ARNE, Handlande, Vänersborg ............... .
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1909
1918
1923

54
55
48

1916
43
1932
64
1912
42
36
1896
1910
36
1953
63
1895
37
55
1916
35
1910
1916
42
1909
30
1896
20
26
1899
45
1899
49
1902
1924
42
1902
49
1933
66
1916
46
1909
35
61
1912
S.l
1916
1909 (30)54
50
1939
1911
1899
1925
1930
1935
1967
1915
1904
1898
1906
1899
1937
1905
1901
1922
1906
1915

30
19
51
61
61
53
59
54
28
66
43
52
18

53
55
42
55

>:·TUNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma ................... .
THUNSTRÖM, SVEN, fd. överläkare, Vänersborg ........... .
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg ........... .
>:·WAHLQVIST, ÅKE, Polisassistent, Vänersborg ............... .
WASSEN, GUNNAR, Elektriker, Vänersborg ............... .
WASSENIUS, GUSTAF, Verkmästare, Vänersborg ..........•.
WASSENIUS, CURT, l :e Poliskonstapel, Vänersborg ..... oo .. .
WEDELFORS, GUNNAR, Civilingeniör, Göteborg ........... .
::·WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Bromma ............... .
::-WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand ............. .
WEISS, EINAR, Vattenrättsdomare, Vänersborg ...... o...... .
<·WELANDER, GUSTAF, fd. Banktjänsteman, Vänersborg .. o.. .
WELANDER, GöSTA, Kammaråklagare, Göteborg ........... .
WELANDER, STEN, Kronofogdesekreterare, Trollhättan ..... .
\X'ENNBERG, JOHN, Stensättare, Vänersborg ............... .
WENNBERG, LARS, Bokhandlare, Vänersborg ............... .
WERNER, ARNE, Lasarettsvaktmästare, Vänersborg ......... .
WERNER, BENGT, lngeniör, Vänersborg ..................... .
>:·WERNER, OLOV, Butikschef, Trollhättan ................. .
WERNER, TORSTEN, Uppsyningsman, Vänersborg ......... .
VESSBY, ENAR, Montör, Vänersborg ....................... .
VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg ............... .
*WEST, JOHN, f do Läroverksadjunkt, Göteborg ............. .
WESTERBOM, KLAS, fd. Byggnadsarbetare, Vänersborg ..... o
WESTERLUND, AXEL, l :e Hälsovårdsinspektör, Vänersborg ... .
WESTERLUND, EINAR, l :e Kronoassistent, Vänersborg ..... .
*WESTERLUND, KARL-ERIK, Stabsredaktör, Näsbypark ... .
*WESTERLUND, SVEN, Häradsskrivare, Linköping ........... .
>:·WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg ................... .
*WESTHALL, CURT, l :ste Länsassessor, Halmstad ........... .
WETTERLUNDH, SIXTEN, Konditor, Trollhättan ...
::·WETTERLUNDH, SUNE, Verkst. direktör, Malmö ......... .
*WIBOM, TOR, fd. Major, Stockholm, innehavare av gillets medalj
o

(1955)

o

••

o

••

o

o

••

o

o

•••••

o

o

•••

o

o

o

o.

o

o

o

o.

o

o

o

•

o

•••

••

o

o

o

o

•

o

o.

•

o

WIDQVIST, LARS-OLOF, Gymnastj.k!ärare, Vänersborg ..... o..
WIDQVIST, STEFAN, Studerande, Vänersborg . oo............ .
WIDQVIST, ULF, Studerande, Vänersborg .. o ................ .
WIKNER, ALFRED, New York ..... o. o ................... .
WIK NER, KARL-WILHELM, Prakt. läkare, Kurnia ......... .
':·WIKSTRÖM, HELGE, fd. Kapten, Uppsala ..... o. o.... o.. .
WIKSTRöM, CARL-HELGE, Civilekonom, Göteborg ....... .
WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby ......... .
''WILHELMSSON, CARL, fd. Gasverksarbetare, Vänersborg ... .
WREDBERG, BIRGER, Frisörmästare, Vänersborg ... o.. o.. oo.
WULF, ANDERS, Pol. studerande, Vänersborg ............... .

1907
1898
1932
1904
1902
1907
1908
1904
1916
1908
1901
1891

29
6'0

51
41
65
54
55
53
42
42
65
26
61
61
55
46
58

1935
1939
1907
1931
1912
1925
1909
1908
1939
1917
1892
1885
1901
1913
1910
1912
1905
1908

30
54
55
46
40
38
34
36

60

32
54
52
52'

1905

55

1904

28

1885
1919
1948
1943
1899
1903
1894
1923
1924
1889

06

1896

1943

58

66
66
66
59
28
46

51
35
43
63
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WULF, CURT, Direktör, Vänersborg
WULF, ERIK, Studerande, Vänersborg
WULF, GUNNAR, Försäljningschef, Skå
WARNE, ALBIN,
Folkskollärare, Vänersborg
WARNE, OR VAR, Kontorist, Trollhättan
ZETTERBERG, FOLKE, Pappersbr.arb., Vänersborg .
ZETTERBERG, HARR Y, Sulfitarbetare, Vänersborg t ....... .
ZETTERBERG, KARL GUSTAV, Representant, Vänersborg ... .
ZETTERBERG, SVEN AUGUST, Vänersborg .........
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg ....
ZETTERBERG, THORSTEN, Chaufför, Vänersborg ........... .
ÅBERG, BERTIL, Brukstjänsteman, Vargön .
ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg ......
ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg .
ÄKESSON, NILS ERIK, Major, Härnösand ..............
'' ÅSTRÖM, HELGE, Poliskommissarie, Vänersborg ........... .
OBERG, ERIK, Komminister, Alingsås ........
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

o

•

o

•

o

o

o

o

o

o

o

o

o.

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

o

•

o

o

o

o

o

•

o

o

o

o

o

o

o

o

o

••

o

o

•••

o

••••••

o

o

o

o

=

o

o

••

o

o

••••••

•

••••••••••

o.

*

••••••

o

•

••

o

•

o

•••••

o

o

o

o

o

o

•

o

o

•

o

o

••••

o

o

•

o
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o

o

•••••••

o

•••

•••

o

•

o.

1903
1950
1937
1890
1928
1922
1914
1917
1888
1950
1913
1900
1920
1923
1922
1902
1913

63
63
63
49
53
64
64
64
64
64
58
55
55
61
46
42
60

1914
1914
1910
1966
1966
1909
1942
1910
1923
1908
1932
1966
1938
1923
1920
1904
1909
1905
1934

67
66
66
66
66
67
66
67
66
66
67
66
66
66
66
66
67
66
67

innehavare av gillets 25-årstecken.
Antal medlemmar under året: 613.

Tillkommua under år 1967.
ANDERSON, FRANK, Elingenjör, Vänersborg ....
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg ...............
BEHRNS, RAGNAR, Överskötare, Vänersborg ............. .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Vänersborg, ständig medlem
ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg .....
FAGERSTROM, AR VID, Skofabriksarbetare, Vänersborg ..... .
FALK, ÅKE, Transportledare, Vänersborg .............
FRANSSON, ÅKE, Skomakaremästare, Vänersborg ........... .
JOHANSSON, JOHN ERIK, Kommunalarbetare, Vänersborg ..
JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg ....... .
JOHANSSON, TAGE INGVAR, Ingenjör, Göteborg C ....... .
LARSSON, JOHAN, Vänersborg, ständig medlem ........... .
LINDBERG, ANDERS, Adjunkt, Vänersborg ............... .
LUNDBLAD, SöREN, Verkmästare, Vänersborg .....
NILSSON, CARL-ERIC, Bilinstruktör, Vänersborg ........... .
NILSSON, PER GUNNAR, Linjemästare, Värnamo ......... .
OLSSON, ALLER, sjukvårdare, Vänersborg ................. .
REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg ............... .
STRÖM, SöREN, Redaktör, Vänersborg ..................... .
o

•••••••••

o

o

o

o
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o

o.

••••••••

o

o

•••

••••••

••••••••

THORNBERG, ERIK G., Landskanslist, Vänersborg ......... .
THORNBERG, ERIK H., Studerande, Vänersborg ........... .
WEISS, ANDERS, Personalassistent, Eskilstuna ............... .

1903
1945
1940

67
67
66

Styrelsen är tacksam för uppgift J personer, som böra kallas till medlemmar i Gillet.
För att underlätta kassafogdens arbete med medlemsförteckningen
ombedes gillebröderna att till Gillet anmäla ev. ändring av adress,
titel, m. m.
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GILLETs STYRELSE 1967.
Sten Sahlin, Sven Lind, Ole Thernquist, Olov ]anson, Valter Karlsson,
Erik Sahlin, Thorsten Gulz.

90

V ÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1967.
Styrelse.
SAHLIN, ERIK, Länspolischef, Förste ålderman 1964.
GULZ, THORSTEN, Driftchef, Andre ålderman, Gilleskrivare 1954.
JANSON, OLOV, Kamrer, Kassafogde, 1964.
KARLSON, VALTER, Handlande, Gillevärd 1949.
SAHLIN, STEN, Direktör, Bisittare 1962.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Bisittare 1964.
LIND, SVEN, Disponent, Bisittare 1966.

LUNDBORG, EVERT, Köpman, Ersättare 1966
LARSSON, STIG, Kamrer, Ersiittare 1966.

B e r e d n i n g s n ä m n d.
GULZ, THORSTEN, Driftchef, Gilleskrivare.
KARLSSON, VAL TER, Handlande, Gillevärd.
JANSON, OLOV, Kamrer.
LUNDBORG, EVERT, Köpman.
LARSSON, STIG, Kamrer.
BJÖRKMAN, LENNART, Landstingssekreterare.
DA VIDSSON, BIL T, Banktjänsteman.

Å r s s k r i f t s n ä m n d.
P ÅRUD, NILS, Universitetslektor.
SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie.
JOHANSON, STURE, Redaktör.
LUNDGREN, SUNE, Rektor.
GULZ, THORSTEN, Driftchef.
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Räkenskap s gran ska re.
ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare.
ANDERSSON, KARL-ERIK, Köpman.

THERNQUIST,

KJELL,

Redovisningsman,

Ersättare.

STIFTELSEN V ÄNERSBORGS SÖNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1967.
S t y r e l s e.
SAHLIN, ERIK, Länspolischef, Ordförande 1964.
GULZ, THORSTEN, Driftchef, Vice ordförande, sekreterare 1954.
JANSON, OLOV, Kamrer, Kassör 1964.
KARLSON, VAL TER, Handlande, Fastighetsförvaltare 1949.
SAHLIN, STEN, Direktör, Ledamot 1962.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Ledamot 1964.
LIND, SVEN, Disponent, Ledamot 1966.

LUNDBORG, EVERT, Köpman, Suppleant 1966.
LARSSON, STIG, Kamrer, Suppleant 1966.

R e vi s o r e r.
ANDERSSON, LENNART, Läderhandlare.
ANDERSSON, KARL-ERIK, Köpman.

THERNQUIST, KJELL, Redovisningsman, Suppleant.
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V än ersborgs Döttrars Gille 1967.
Styrelse.
SELNERT, MAUD, Fru, Första åldermor.
NILSSON, GERD, Fru, Andra åldermor.
SVÄRD, AGNES, Fru, Första gilleskrivare.
PETRE-STRt!M, Fru, Andra gilleskrivare.
FORSELL, GUNHILD, Fru, K assafogde.
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gillevärdinna.
LJUNGGREN, GRETA, Fru, Gillevärdinna.
TENG, KAISA, Fru, Gillevärdinna.
NORDGREN, ASTRID, Fru, Gillevärdinna.
AHLIN, ANNA-LISA, Fru, Ersättare.
HEDEN, ADA, Fru, Ersättare.

Beredningsnämnd.
t!BERG, ALVA, Fru
JOHANSSON, GRETA, Fru.
ROSLIND, GUNHILD, Fru.
JACOBSSON, LISA, Fröken.
NILSSON, GERD, Fru.
ARVIDSSON, KARIN, Fru, Ersättare.
SAND, ASTRID, Fru, Ersättare.

Arkivarie.
TIDSTRAND, ELIN, Fru.

Siffergranskare.
Sf\RNER, RUTH, Fru.
SJt!GREN, STINA, Fru.
ZACKRISSON, ELSA, Fru, Ersättare.
GULZ, GRETA, Fru, Ersättare.
Gillet har 279 medlemmar, varav 6 ständiga.
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AKTIEBOLAGET

A F CARLSSONS SKOFABRIK
VÄNERSBORO

GRUNDAD 1860

NÄR NI KAN SPARA
.... NÄR NI BEHÖVER LÅNA
GÅ TILL HEMORTENS
OCH BYGDENS BANK

SPARBANKEN
VANERSBORG ,
Vänersborg

-

Brålanda

-

Frändefors

-

Vargön

l
i

_____________!

~,---------~-~--~---~~-

-~-----

-

--

SVENSKA HANDELSBANKEN

banken för hela folket

SVERIGES KREDITBANK
VÄNERSBORG

Erbiuder Eder sina tiänster

'--------·--··--·--

--

~--~~

-~----~---~-----

-~~---~

VÄNERSBORG

Försäljer:

~IEUIT(Glffilf

i

i
i

KAISERBJÄLKLAGET

AB Jönsson & Claesson
VANERSBORG 1

Telefon 0521 /13875

Wälj
General Motors

bila r
----~----------

--

OPEL
CHEVROLET
BEDFORD
KVALITETSPRODUKTER

Automobilfirman
BRODERNA KARLCE AB
Vänersborg

Trollhättan

Tel. 12075

Tel. 15401
16501

Ingen rök utan eld
Ingen eld utan försäkring

.

l

ÄLVSBORGS LÄNS BRANDSTODSBOLAG
Vallgatan 19 A

VÄNERSBORG

Tel. 16040
1

l
l

l
l

~--~ ----~-----------------------J

ekiperar sig med
fördel i

''Raka
o
sparet"

till Er
med

Ja, vi kommer direkt till Er med egen
tankbil från vår depå här i Vänersborg
och fyller eldningsolja.
Genom oss får Ni rätt eldningsolja
i rätt tid.

Tag kontakt med oss. Ni får snabba och
pålitliga leveranser

SJöSTRÖMS
___________Tel. 102 54

1

_____________!

Vänersborg

Rekommenderas!

Gåvor av värde
finner Ni hos oss.
Vår utsökta sortering i

---------------

-

----------------

l

--·----.
',

Guld- och Silverarbeten
samt Matsilver
ger Er tillfälle välja en värdefull
och uppskattad gåva.

Vänersborgs Culdsmedsaffär
~~Cf2~~~030'~~~

Edsgatan 18

VANERSBORG

Tel. 102 26

~~~

~-~

Gör som jag ...
abonnera på ELA och Ni får inte bara väl bevakade
ortsnyheter utan även kulturartiklar, husmors- och familjesidor, förströelseläsning, idrott och mycket annat allt utmärkt redigerat.
N i kommer o c k s å att trivas med

ELFSBORGS LANS ANNONSBLAD
-

landets största varannandagstidning

'--------------·-----------

----·

Rydings
l[

. Måleri AB
VERKSTAD:
Kronagatan 5

Telefon 131 25

BOSTAD:

Telefon 115 96

~---·~-L---·~----·-···------·~·--..---·~--1

Utför allt inom yrket l
. -J

l

l JNlOlU!rlEJLIDJlr~ IKlOllNIDJll!lOl!Rlll ,
Edsgatan 12 B -

Ostra vägen 37 C Hedmansgatan 3 -

Tel. 101 10

Tel. 166 95
Tel. 10915

FÖRSTKLASSIGA

OCH
V}lLSMAKANDE
KONDITORIVAROR

l

1--~-----·---

Tänker Hl bygga e11

eget hem?
Tagdåredan
i dag kontakt
med vår re·
prf'sentant!

Skriv eller
rint!!

Distriktschef Nils Haglind
Storgatan 26,

teL 118 17.

M yresjö

l

l

- - - - - - _ _ _ _ _ _l

-------

----~-"-------------------~·

--------------------

!

Allt i T EG E L

AB TENGGRENSTORPS
TEGEL
Tel. 11011 -

165 50.

VÄNERSBORG
Tel. 125 32

Tel. 122 36

ELDNINGsOLJOR

GRUS
MASKINGRÄVNING

-~--~-~~

·---~~----··

Välj H S B - vägen till bostad!
Medlemsskap
lägenhet med

+

insatssparande
bostadsrätt.

Lägenheterna erbjudas

=

turordning.

Bostadsrätten ger Er:
MEDINFLYTANDE, när det
fastighetens förvaltning.

gäller

När det gäller bostaden - tala med

HSB

VANERSBORG

Kungsgatan 27, Vänersborg, tel. 117 93.

En del av brf. Syrenens vackra bostadskvarter färdigställt 1967.

Västkustens Fiskhall AB
Telefon 105 60

Sundsgatan 7

Filialer:

Marieravägen 18
Vargön, Fyrkanten
Lager o. Bostad
Kök

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

165 58
20210
10314
11212

Dagligen färsk fisk
SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER

GRANITFIRMAN

rSI)aHntan &
~

/~(omgren
VANERSBORG

Gravvårdar

stenhuggeriet tel. 113 45

HAR NI VATTEN
Om inte -

Ring oss!

VATTENFRAGAN LöSES PA EN DAG
på bästa och billigaste sätt
om Ni har tur med våra

NYA SNABBORRANDE MASKINER

PUMPANI.:ÄGGNINGAR UTFöRES

Svensk Maskinborrning
Tel. Trollhättan 138 92

Vänersborg 11311

KylFrysTvättmaskiner
köper Ni bäst och billigast
hos

••

LOTTAS SPARKOP
Petersbergsvägen 37 -

Tel. 172 16

Ivars Korv
TORGET

VÄNERSBORO

Kvalitetsvaror

Från

Malmö Wienerkorvfabriks AB

Ordna Edra

TURISTRESOR
med säker chaufför från

Vänersborgs Linjetrafik
Kjell Carlson Tel. 149 85 Kontor - Tel. 125 93 Bostad

BEKVÄMA TURISTBUSSAR
FOR UPP TILL 49 PERSONER

RIPPS
\
l
TRADITION

l-~-~~-~~~----~----~------------

KVALilE

-

-

~---------~------

SE BÄTTRE
med våra glasögon

HOR BÄTTRE
med våra hörglasögon

Kvalitetsvaror och god service får Ni alltid
hos

Optik
legitimerad optiker
Edsgatan 16

Vänersborg

tel. 142 84

Kvalitetsvaror
l LÄDER och PARFYM

Roslinds Hörna, Vänersborg

Tel. 11388

--~~

-

~~--

~---------------~-

Q{j;;Jerna for
(.. Q{

.

vznna'n

~

e

Tryck:saker
•
E
®

•
••
•
••
•••
•
••
•
•••
••
il
~

för hemmet,

!!l

av oss

snabbt

Iii

l

*

* ::

Petres Tryckeri
o/

3

Tel. 139 40

--------------~---- -------~~

l
l

Andersson, Larsson & Go Aktiebolag
V ÄNERSBORG -

Telefon 106 69, 112 69

HYVLERI

TRÄVAROR
Byggnadsmaterial

Snickerifabrik

Papp, Spik, Masonite m. m.

för byggnadsändamål

Eldningsoljor

Kol

GRAND
HOTELL

Koks

Hamngatan 7

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!111111111

Nytt
Modernt
Komfortabelt
Tel. 138 50 -

138 51 växel

_________________________l

I centrum av "LILLA PARIS" finner Ni de
välklädda damernas affär,

Specialaffären för

Dam- och Tonårskläder,
Klänningstyger

l

l
l

Vänersborg

TeL 104 94

Edsgatan

Säi bara

Yngves
det räcker
om radio eller TV krånglar -

Edsgatan 20 Tel. 10311
Vänersborg
Drottningtorget Tel. 134 00
Trollhättan

21~-1

- -

Edsgatan 13

VXNERSBORG

Tel. 102 20
13220

All! för modern inredning

A B Vänersborgs
Järnhandel
Tel. 10082- 10287

En välsorterad järnhandel

--~~---·--

LUNDINS RADIO & TV
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Edsgatan 6

Tel. l 05 43

Allt i Radio TV Musik
Grammofoner och Service

Högtalaranläggningar uthyras

GILLEBRODERN
EKIPERAR SIG BÄST HOS

Lundborgs
l

L-------~---------

VÄNERSBORGS GLASMÄSTERI
(Bellman & C:o)

Affär:
Edsgatan 10, Tel. 101 28

Verkstad och Lager:

Vassbotten, Tel. ankn.

Fönsterglas, Ornament- och Råglas, Spegelglas,
Butiksrutor, Bilglas, Fönsterkitt m. m.
Glasmästeri, Glasning av nybyggnader m. m.
Glassliperi
Inramningar, Ramlist, Ovala ramar,
Fotografiramar, Speglar, Tavlor, Oljemålningar,
Konst, Hantverk, Presentartiklar.

The r n q u i st s
Blomsterhandel

EDSGATAN 21

V ÄNERS130RGS MÅLERIAFFÄR
Tel. 10341-11225

Verkstaden Sundsgatan 37

Vi utför under ansvar alla slag av
MALNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer
Skylt- och Möbelmålning

•••
Försäljer:
OLJOR, F ÄRGER, LACKER, PLASTF ÄRGER

m. m.

Rörledningsfirma n

R. R. medlem

Tel. 110 85

- -

158 50

Kvalitetstrycksaker

Bergs Tryckeri
Telefon 100 02, 133 02
l
--~---------------

--

~--~-------

-----------------1l

l
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inrymt i

Vänersborgs Söners Gilles hus
Edsgatan 53

LUGNT, TRIVSAMT MED GODA BÄDDAR
Humana priser

Tel. l 05 89

~~----~-------~~--------

---

-----

---

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

VÄLSORTERAD PAPPERSHANDEL- FOTOARTIKLAR

OLIVETTI
Skriv- & Räknemaskiner

KOPIOR av betyg o. handlingar utföres medan Ni väntar

~~~~~~~----~--------

Vänersborgs Färg- & Kemikalieaffär
Edsgatan 17

Inneh. Ake Nyström

rekommenderar sig
med allt vad till
branschen hör

Tel. 102 !19

--------

-------------------------------

l

------·--·---·----·------.

JOHANSSON & PETERSSON
VA.NERSBORG

103 57

Kontor -

103 20

Utställning -- Lager

Ostra Landsvägen
S N l C K E R l F A B R l K tel. 126 14

Specialite: K ö K S l N R E D E N

TRÄVAROR - 8YGGNADSMATERIAl
PARKETTGOLV

Ensamförsäljare för TESTA-FONSTER

Vänersborgs Elektriska
OlLE SJöSTAD
Edsgatan 31

VA.NERSBORG

Tel. 110 66

Utför: Alla slag av el. installationer
Försäljer: El. materiel, armatur, kylskåp,
i

l

dammsugare m. m.

GETE FRUKT
EDSGATAN 15 -

-

TEL. 104 72

Specialisten på frukt Alla dagsaktuella

FRUKTER- KONSERVER- FRUKTKONSERVER

FÖRENINGST JÄNST
V. DAHLQVIST, Vänersborg.
KONTOR & LAGER Fridhemsvägen 3
Bost. V. Dahlqvist 129 01

Tel. 13461, 17461

Bos t. A Dahlqvist 134 61

O Ledande firma inom basar- och lotteribranschen.
O Vi föra i lager allt för festarrangörer.

O Lotterier och tombolor i toppklass.
O Stor låneservice - Barnens-dags-anläggningar.
O Från de förnämsta fabriker föra vi:
Kaffe -

Choklad -

Nottkorv.

O Stor sortering i sportpriser.

Egen gravyranstalt.

GÄLLER DET FOTO?
-DÅ LÖNAR DET SIG ATT BESÖKA

POLYFOTO
Edsgatan 31 -· Tel. 112 32

PORTRÄTTSERIER - FRAMKALLNING
KOPIERING - ALBUM - RAMAR

·-------

----·--------------

När det gäller

Persienner
För rätt montering och säker service,
anlita fackmannen

F:a PERSIENN-TJÅNST
Hedmansplatsen, Vänersborg

Aukt.

Tel. 131 10

till verkare

-'---------- ·------··------

~--------

-------------

1JäneJut8o.'U}rJ 73o.kfö.lzin94- o.ca
1lev.i4iMr48-lf~å
Tel. 105 99

Kronogaran 20

Vänersborg

Deklarationer Bokföringsuppdrag
Bouppteckningar, Boutredningar, Arvskiften

----------

Välkommen till
Vänersborgs Bro Bohag - afför, som genom somköp
med landets ledande möbelaffärer kan erbjuda Er
bra bohag till verkligt förmånliga priser.

Vid gamla vattentornet.

Tel. 105 73, 165 73.

Vänersborg

öPPET:

EDSCAT4N 19 • VÄNEASBORG • TEL. 10196

vardagar 8-19
lördagar 8-13
TEL.

10196
Självbetjäning med

HELAUTOMATISKA MASKINER

KEMTVÄTT 4

kg på

30

mm.

VITTVÄTT 6

kg på

50

mm.

Torktumlare -

elektriska kallmanglar

----~~~~~~~~~~-

Vänersborgs Nya Bleck- &
Plåtslageri
Taktäckning och allt vad till yrket hörer

Lilla Vassbotten, Vänersborg

---------~-------~-~~~

Telefon 109 96

Mäklarlirman

KJELL SUNDELIUS
FöRMEDLAR köp och försäljning av Affärsrörelser,
Fastigheter och Egendomar.
VERKSTÄLLER: Auktioner och Boutredningar
UPPRÄTTAR: Firmaanmälningar, Testamenten, Äktenskapsförord m. m.

Telefon 100 90 - Bos t. 169 74

Edsgatan 26, Vänersborg
Av Handelskammaren auktoriserad fastighetsmäklare.

~--

-------------------

••

VANEHSBORGS BOKHANDELs AB
Etablerad Hl32

Allt i böcker, papper och kontorsmaterial
samt skrivmaskiner -- även för uthyrning.
Specialitt~:

Vänersborgs- och Sjöbergslitteratur, varav
ett flertal restupplagor.

BOKHANDELN VID TORGET

Thure Carlssons Cykel- & Sport
Edsgatan 37

~~~~
!

l

ltl

Tel. 117 24

SCOOTERS VESPA
MOPEDER: PUCH - CRESCENT
Cyklar:

CRESCENT - DBS - SUNBEAUM

SPORTARTIKLAR - FISKREDSKAP
FULLSTÄNDIG SERVICE

SAHLINS
BOKBINDERI A B
(etablera! 1860)

Parti- ach privatbokbinderi

l

Hamngatan 5

~~ -----~--V-ÄNERSBORG

Tel. 108 21

l
C W Carlssons Eftr Boktryckeri AB

Kyrkogatan 21 Vänersbort tel 102 51
l

l

l

~---------------------------

------ ------1

l

allt i ett är den moderna form av
allsidigt försäkringsskydd som
Ansvar erbjuder sina försäkringstagare. Ansvars allt i et! - försäkring för hemmet innebär att
vi samlat en rad önskvärda och
nödvändiga försäkringar i ett er.da
försäkringsbrev. Allt i ett för hem·
met ger ersättning för skador på
personligt lösöre vid brand, vattenutströmning, inbrott och under
resa. Dessutom ingår privat skadeståndsförsäkring för hela famil·
jen jämte olycksfall och polioförsiikring för maka och barn. Det
finns allt i ett försäkring för
hemmet, villan, sportstugan, fastigheten, affären, lantbruket etc.

AANSVAR
fiirsiikringsoolag

/iir

helnyktm

Kontor: Drottninggatan 12, Tel. 119 00 G. Håkansson

~

Målerifirman

VÄNERSBORG

Rekommenderas!
Tel.

Verkstad
Bostad

144 46
l 05 42

l

''

.-G;L~BE~~S-
TOBAKSHANDEL
Det mesta
av det bästa
i branschen
Kommissionär för:
Penninglotteriet o.
Tipstjänst

Butikerna där Ni
får råd

lasse F()T()
VÄNERSBORG
Edsgatan l

Tel. 0521/106 76

TROLLHÄTTAN
Storgatan 30

Tel. 0520/355 50

~--~----'_,,

_ _ _ ,,,_,,, _ _ _ _ _ _ _ _, . , , , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1

l

~--Tel. -10-9
- "------ -------------

o6i

----------·~"----

Cykel- & Sporlatlär
VÄNERSBORG

ZETTERBERGS SKOAFFÄR
Edsgatan 29

Tel. 101 76

Vänersborg
REKOMMENDERAs

- _,--l
ÄNERSBORGS

Möbler, Mattor Gardiner, Sängkläder

--------, ,_______ ,________________________ ,___,,___,_ -- ------1
/7

AI\IDERSONS,
FRANK ANDERSON

Edsgatan 17

Vänersborg

Tel. 104 32

ELEKTRISKA INSTALLATIONER - REPARATIONER
',

______

.,

-------------,-~

l

Vänersborgs läderaffär

l

l

Rekommenderas

Tel

l

107 51

l ~--~ ~ -~~~-~-~-~-~~-----------~ --~~ ---------- ~--~~-- ------- ~- ---- ~~-1

l

Allt som fordras i en välsorterad
SPECERIAFF AR finner Ni hos

Sundelius Specerier
Sundsgatan 23

Tel. 102 98

1-----------~-------------------~-----~----1

i

Elektriska
installationer för belysning och kraft,
reparationer av alla slag.

Radio- & El- Service
Tel. kont. 11667, bost. 12734
Behörig installationsfirma för Vänersborg med omnejd.

---------~----1

Biörndahls Bokbinderi
Nygatan 14 a
TEL.

13729

REKOMMENDERAs

l

Gaddes Sport & Vapen
Bästa inlföpskällan för tillbehör och delar till
VICTORIA VICKY mopeden
HUSQVARNA och SAUER & SOHN jaktgevär
Fullständig service
Kungsgatan 5

Tel 11612

i

---1

l

l

Berthel Andreen

i

l
l

l
l

JÄRN- & MASKINAFF ÄR
Sundsgatan 23

Tel. 100 84

1.

l
i
i

NÄR DET GÄLLER BöCKER GA TILL

Mattssons Bokhandel AB
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

l

1---

Residensgatan 2
Vänersborg
Tel. 154 50
mittemot stadsbiblioteket

------~---------

BILFRAKT i Vänersborg AB
ALLAN NILSSON

Utför allt i lastbilstransporter, kortare såväl som längre

Försäljare för NYNÄS Eldningsoljor
Ordertelefon 0521 l 117 40
--------~-----

i

l
l

--l

Vänersborgs Cementgjuteri
i

_l

l

rekommenderar

-~--sin~välkä_n_da-betong_va_~~-~------'

~-~--------~--~-------~-----------

-··---~----

--------

----

Välsorterad
specialaffär i

Goss- & Flickkläder
VÄNERSBORG

Affären för ungdom
l

Vittvätt - Stärkning - Strykning

SpecialTvätten AB
Strömstod
Tel.11970

Fabrik o. kontor
Tel Vänersborg 127 55

•

Lysekil
Tel. 126 55
l

·------·--

