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Vänersborg -

kanske en fästning.

När Gustav III i slutet av november månad 1772 besökte
Vänersborg under sin Eriksgata försummade han ittte att på ort
och ställe göra sig underkunnig om stadens strategiska läge och
gav före sin avresa muntlig order om att staden ånyo skulle befästas. Kungens Eriksgata företogs i en för landet ganska brydsam utrikespolitisk situation och den betraktades mer eller mindre
som en ren demonstration mot grannländerna Norge och Danmark,
där man enligt vad som uppsnappats rustade sig för ett krig mot
Sverige. Enligt en försvarsplan skulle Vänersborg - liksom tidigare under stadens första decennier - utgöra centralorten för försvaret vid den västra gränsen. En hel armekår var beordrad till
staden; fem infanteriregementen och två rytteriregementen.
Kungabesöket 1772 ägde rum i Vänersborg knappt 100 år efter
det att stadens dåvarande befästningar totalt hade raserats av den
dansk-norske generalen Ulrik Frederik Gyldenlöve, som sommaren
1676 intog Vänersborg 1 ).
Till försvarsverken hade då hört en kraftig skans, ungefär på
den plats där fängelset nu är beläget, och runt hela staden löpte
ett "staket", en fästningsvall av ganska primitivt slag. Gyldenlöves ödeläggande av Vänersborgs försvarsverk var så grundlig att
en fortifikationsofficer i slutet av 1676 hade rapporterat till myndigheterna i Stockholm att platsen där skansen legat var lika slät
som stuggolvet. En militär institution fanns emellertid i Vänersborg
vid tiden för detta kungabesök. Det var det i början av 1750-talet
uppförda kronobageriet, som låg på den tomt där nu fängelset ligger. Kronabageriet var en tvåvånings stenbyggnad och inrymde nio
bakugnar. Det hade uppenbarligen stor kapacitet och lär ha ansetts
som det bästa av Kronans bagerier. På museet i Vänersborg har en
l) Se VSGA 1964. Sture Johanson: Historien bo kom herr Gyldenlöwes klocka. Anteckningar
om Vänersborgs erövring och ödeläggande 1676.
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detalj från detta Kronans bageri bevarats, en kalkstensplatta med
de heraldiska tre kronorna uthuggna i relief.
Planer på att åter befästa Vänersborg efter den danska härjningen hade uppenbarligen inte saknats, men aldrig kommit till
utförande. Gustav III:s aktualiserande av försvarsplanerna var vid
denna tid ganska angeläget. Sverige stod i stort sett utan bundsförvanter, grannländerna var mer eller mindre fientligt sinnade
och Danmark-Norge hade ingått en pakt med Ryssland, vilket
gjorde Sveriges läge mycket utsatt. Ett starkt fäste vid västgränsen
och mot Norge måste därför anses som högst väsentligt - alldeles
som det var 100 år tidigare. Kungen hyste också angreppsplaner
mot såväl Danmark och Norge som Ryssland.
Det synes som om en så gott som omedelbar åtgärd var, att man
inom fortifikationen började sondera för anlåggandet av en fästning i Vänersborg. Generalmajor Sven af Winklerfelt beordrades
1773 att göra upp en plan för Vänersborgs befästande, där han
inte tycktes sky några medel för att verkligen göra staden till ett
lås mot Norge. Enligt af Winklerfelts dessein skulle hela dåvarande staden omges av en ytterst kraftig dubbel fästningsmur med ett
10-tal väl bestyckade bastioner i skilda riktningar.
Från stadens sida var man av skilda anledningar angelägen om
att de försvarsplaner kungen tänkt på under sitt besök i samband
med Eriksgatan skulle genomföras. Frågan aktualiserades också
genom stadens brand 1777, då tydligen de lokala myndigheterna
ansåg sig kunna frukta att Vänersborg kanske inte skulle byggas
upp 1gen.
Efter vädjanden av magistraten sände landshövdingen Michael
von Törne en skrivelse till Kungl. Majestät och framlade stadens
problem och vädjade att anslag måtte beviljas till återuppbyggnaden. Han påminde också kungen om dennes planer vid besöket
fem år tidigare och framhölllämpligheten av att redan på ett tidigt
stadium göra nödvändiga utstakningar för fästningsverken innan
stadsplanen fastställdes och återuppbyggnadsarbetet efter branden
igångsattes. Dessutom vore det lämpligt att för Kronans räkning
inlösa de tomter och kvarter som vore behövliga för försvarsanläggningarna, underströk landshövdingen.
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Det af winklerfeltska förslaget ansågs emellertid överdimensionerat. "J ag tror inte att rikets statsverk skulle tåla att betungas med
så massiva och kostsamma verk", framhöll direktören för fortifikationen, generallöjtnant Axel Magnus von Arbin i ett utlåtande
1781. af Winklerfelts förslag hade stora likheter med en befästningsplan som redan 1656 gjorts upp av generalkvartersmästaren
Johan Wärnschöld, som hade planerat en icke vattenfylld grav runt
staden och ett kastell på "Skräcka udde".
Istället gick uppdraget till en annan fortifikationsofficer, Carl
Fredrik von Röök, som bl a. dessförinnan haft överinseendet över
befästningsarbeten i Finland, främst uppbyggandet av Sveaborgs
fästning utanför Helsingfors. von Rööks förslag för Vänersborgs
befästande är ytterst detaljerat och omfattar ett 20-tal blad med
väl genomarbetade ritningar och planskisser över de olika värnen i
anläggningarna. Till detta kommer också 19 fullskrivna folioark
med beskrivning över fästningen. Planen finns tillgänglig på Krigsarkivet i Stockholm.
General von Arbin har i en introduktion till det von röökska
förslaget motiverat fästningsplanerna. Fortifikationschefen hade
själv gjort sig förtrogen med stadens strategiska läge, då han åtskilliga år tidigare tillsammans med bl. a. generalmajor von Strussenfelt, överste Sprengtporten och ma jo r Pinella (den italienfödde
ädling som blev en av Karl XII:s officerare, och deltog bl. a. i
ryska fälttåget, samt blev senare kommendant i Bohuslän, och alltfort har ättlingar i Vänersborg).
"Vänersborg äger den fördelen att äga en rymlig hamn, så väl
igenom den av naturen formerade kanalen imellan staden och grundet å Dalssidan, vilket vidtager strax vid träbroändan, som stöter till den långa chausseen varöver man färdas till andra stranden;
såsom ock av sjön Vassbotten, vilken å ena sidan har kommunikation med Vänern och å den andra meddelar tillräckligt vatten
för passagen av djupgående järnskutor och andra fartyg", anför
von Arbin. "Förutom allt detta giver en redan byggd stad bättre
utrymme till vinterkvarter för en någorlunda respektabel trupp,
jämte deras och de övriga kvarterens förnödenheter".
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Denna karta från 1781 visar den tänkta placeringen av befästningsverken i Vänersborg enligt Gustaf lll :s intentioner. Ytterst på Skräcklan
och på skären utanför skulle centralfästningen med vallgravar ligga. En
deltaljerad skiss ses på sidan 8. En ringmur med sju befästa mindre väm
omgärdar själva stadskvarteren. Pilarna t.v. utvisar läget för de båda fristående bastionerna vid Blåsut och i Dalbobergen.

von Arbin finner det vara mycket angeläget att sjöfarten skall
kunna skyddas. Därför ville han förorda anläggandet av bastioner
på höjderna vid Blåsut och i Dalbobergen. Dessa höjder skulle lätt
kunna falla i fiendens händer om de inte var befästa, menade han.
Därigenom kunde då en fiende kontrollera såväl Dalbobron, sjöfarten på Vänern och även hamnen i Vänersborg. Detta skulle
kunna innebära att fienden fick möjlighet att tränga fram och nå
förbindelse med Edsvägen, vilket vore allvarligt, då vägen i så fall
låg öppen mot Göteborg. Likaså kunde fientliga trupper tränga
fram mot både Vassända kyrka, och vidare ta sig över Karls grav
och Göta älv vid Vargön in i Västergötland.
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Kraftiga batterier på Dalbobergen, ett väl dimensionerat citadell och magasin på Skräcklan samt en befäst ringmur runt hela
staden, var huvudtankarna i von Arbins plan. Med den planeringen
skulle man bl.a. ha den fördelen att i fredstid lätt kunna transportera hit förråd och förstärkningar, såväl sjö- som landvägen. Vid
krigstillstånd skulle man i fästningen kuima utstå mycket långvariga belägringar; om man trots allt skulle tvingas överge "borgen
vid Vänern" fanns tämligen goda reträttmöjligheter både till lands
och till sjöss.
I det förslag som von Röök utarbetade - det är daterat Stockholm den 10 juni 1781 - förlade han kärnan i fästningsanläggningen till "den yttersta udden norr om staden". Det var således
på Skräcklan, i motsats till den tidigare placeringen av försvarsskansen i den södra delen av staden. På Skräckleudden hade han
tänkt sig att huvudmagasinet och själva fästningsbyggnaden skulle
anläggas som en starkt bestyckad fyrkant i tre våningar, jämte
källare och plattform, samt med underjordiska logements- och
förrådsbunkers - kassematter. Fästningskärnan skulle omges av
fyra bastioner med i spetsar framskjutande ytterverk, kontregarder
och raveliner, samt omges av en vattengrav. Under försvarsvallarna skulle min-gallerier anläggas. Flera av värnen skulle placeras ute i sjön på skären. Runt hela staden skulle en ringmur av
gråsten uppföras. Den tycks enligt ritningarna vara planerad att
bli cirka sex meter hög. I muren skulle ingå sju bestyckade bastioner
och kasserna tter.
Placerar man i fästningen i nutida Vänersborgsförhållanden, skulle fästningens kärna - vilken tycks vara beräknad till cirka 15
meter i fyrkant - ligga nästan exakt där Vattenverket ligger. Bastionerna och fästningsvallarna skulle skjuta ut över den nordligaste
udden utanför Vattenverket och på holmarna och skären där. En
vallgrav skulle i väster ha mynnat ut i Vänern ungefär vid platsen för gamla kallbadhuset och därifrån gått i vinkel österut genom Norra skolan, skjuta in i kvarteren på andra sidan Norra
gatan och mynna ut i sjön strax söder om Skräcklestugan. Framför vallgraven, åt stadsidan till, var en kraftig fästningsmur planerad.
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Detta är en detaljskiss - delvis i genomskärning - av Skräcklefästningens centrala parti. I mitten den kvadratiska kärnan med dess fyra
utskjutande bastioner, vilka delvis skulle byggas på några mindre skär,
varför Vänern till viss del ingår i denna inre vallgrav. Detta centralcitadell skulle omges av en stjärnformig "månghörning", bestyckad med kanoner och andra artilleripjäser samt minor. Utanför ännu en vallgrav
ligger de yttre försvarsverken med klassiskt sluttande, spetsiga värn.

De båda redutterna på andra sidan viken (som von Röök felaktigt kallar Vassbotten), alltså i Dalbobergen och på Blåsut, skulle
förläggas på strategiskt lämpligt sätt, så att man från dem kunde
behärska dels vägen mot Dal och dels "postvägen till Uddevalla",
d.v.s. Katrinedalsvägen. Av ritningarna att döma hade man tänkt
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lägga den största och kraftigaste redutten ungefär i Dalaborgsparken, således mellan Folkets Park och högbrons landfäste vid skogshyddan. Fästningsvärnet här borde bestå av fyra kraftiga bastioner,
vilka skulle sprängas in i berget, och omges av vallgrav och fästningsvallar, som sköt ut i spetsar och vinklar. Omfånget skulle bli
närmare 150 meter i diameter. Här planerades också bombsäkra,
underjordiska bunkers.
Ungefär på krönet av Katrinedalsvägen vid nuvarande vägkorset
ovanför Blåsurbacken har det andra, mindre värnet på Blåsutsidan
ritats in på kartorna från 1780-talet. Detta värn skulle inte vara
fullt så gediget utfört, hade von Röök räknat ut. Risken var ganska stor att en eventuell fiende skulle kunna besätta denna redutt
och därför borde den inte vara så säker att fienden sedan själv
skulle kunna förskansa sig här.
De båda fästningsannexen på Blåsutsidan borde inte behöva bli
kostsamma att uppföra, menade von Röök. Han hade nämligen
kalkylerat med att man för att få byggnadssten till huvudfästningen och ringmuren skulle spränga ut sten ur "de flinthårda bergen" på Blåsut.
I princip var Vänersborgs fästning tänkt att bli av både defensiv
och offensiv karaktär. A v den anledningen var det nödvändigt med
stora magasins- och förrådsutrymmen i fästningen. De försvarsstyrkor som skulle förläggas till gränsen mot Norge beräknades uppgå
till 15.000 man. Därtill kom garnisonerna i grannfästningarna i
Bohuslän och Värmland. Av styrkan beräknades 2.000 man vara
kavallerister, och tillsammans med artilleriets och trossens hästar
fick man räkna med sammanlagt bortåt 5.000 hästar. Detta betydde att åtgången på t.ex. havre blev betydande och stora lagringsutrymmen krävdes enbart för foderförrådet.
Efter ett noggrant överslag kom von Röök fram till att han behövde utrusta fästningen med 270 bunkers, vardera med plats för
200 tunnor. Totalt skulle för sex månaders behov behövas cirka
55.000 tunnor olika förnödenheter. Dessa fördelade sig så: havre
2.129 tunnor, råg 43.568 tunnor, ärter och gryn 1.000 tunnor, salt
5.000 tunnor och sill och salta varor 3.000 tunnor.
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SCi här tänkte man att huvudfästningens fasad skulla ta sig ut. Över
fästningskärnan pCi Skräcklan vajar den tretungade fanan. Härifr/in utgCir den kraftiga ringmuren runt staden. Den mörka sektionen till vänster
om bildens mitt är en "röntgenskiss", som visar ett parti av fästningskärnans kraftiga stenmurar i genomskärning.

För att SOf)a för möjligheten att få färsk proviant under en
långvarig belägring rekommenderades att man skulle plantera in
fisk i vallgraven! Garnisonen i fortet i Dalbobergen ansågs ha tillräcklig tillgång på färskvatten genom det regn- och smältvatten
som skulle finnas i vallgraven
Ä ven om magasinsutrymmena för livsmedel och foder kan tyckas vara rejält tilltagna, tyder beskrivningen av fästningens försvarsfunktion på att lagringsbehovet för ammunition skulle vara
enormt, eftersom försvararna vid ett angrepp förutsågs formligen
kunna ösa tiotusentals granater och bomber i olika kaliber i timmen över angriparna. I planerna ingick anläggandet av ett krutmagasin i en ravelin ytterst åt sjösidan. Det antecknas särskilt att
krutmagasinet skulle ha en klen stenvägg och enkelt bjälklager i
den vägg som vette mot sjön. Detta för att tryckvågen vid en eventuell explosion inte skulle riktas in mot fästningen utan gå ut över
sjön. Sannolikt var detta en dyrköpt erfarenhet från andra dåtida
fästningar.
Bland handlingarna om detta storståtliga befästningsprojekt för
Vänersborg finns också en hemlig beskrivning av "huru värnen i
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Vänersborgs fästning skola försvaras". Där lägger von Röök fram
hela "generala ideen" med fästningen Vänersborg och ger minst
sagt förnumstiga förmaningar och - tycks det även för en lekman
- elementärt självklara upplysningar i en "bruksanvisning" som
är ställd till den blivande kommendanten. Den gode generalmajoren· är också noga med att begära att dessa uppgifter om förutsättningarna för "Speciela Förswaret af denne Deffensions Systema" skall vara förseglade ända tills det blir aktuellt att sätta försvarsarrangemangen i verksamhet. Risken fanns, menade han, att
"någon officer kunde ta en kopia och lämnande denna genom trycket till allmänheten, för att göra sig ett namn, samt därigenom
yppa en hemlighet, som endast bör vara reserverad för fäderneslandet".
I några av de goda råd som en blivande kommendant skulle bli
delaktig av understrykes bl. a.:
"En ostridig sanning bliver alltid, att om den attackerande ej
kan demontera fästningens kanoner, så vågar han aldrig att med
vanlig dristighet avancera med sitt folk. Om nu kommendanten
kan beskjuta den attackerandes manskap med haubitskulor, så förgår och söndersplittras betäckningen för de soldater som trängt in
i fästningsgravarna och soldaternas aktivitet avstannar. soldaten
skall vara oändligt lycklig om han undgår döden, eller får jämte
sina kamrater svidande blessyrer". 2 )
Det går åt många tättpräntade foliosidor för von Röök att utveckla sin grundtanke i uppbyggandet av försvarssystemet i fästningen. Med en fängslande inlevelse går han i detalj in i beskrivningar av vilken strategi som skall tillämpas i en mängd vitt skilda
förutsättningar för angrepp. Generalen drar upp en hel rad tänkbara förfaranden vid stormningsförsök och all möjlig överraskningstaktik från fienden. Själv stoltserar fästningsplaneraren med
att ha åtskilliga "surpriser" i beredskap, som han menar att
den anfallande stridsledningen aldrig skulle förmå tänka ut. Det
skulle t. ex. vara oväntade sprängningar av minor i oförutsedda
sener, speciella system vid avlassandet av mörsare och haubitser,
såsom att bara skjuta med varannan etc. Överraskande utfall av
2)

stavningen

citaten här och

fortsättningen normaliserad.
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försvarare, bl.a. i småbåtar med 10-12 man o.s.v. fanns också
med i strategin.
Åtminstone teoretiskt skulle den planerade stolta fästningen i
Vänersborg vara hart när omöjlig att intaga. Inte ens om den attackerande vore beredd att "offra folk som flugor" skulle ett stormningsförsök bli framgångsrikt, menade konstruktören. Som fästningen var planerad betydde det tydligen nästan obegränsade möjligheter att vräka mördande eld från kanoner, haubitser och mörsare jämte granater och minor över angriparna. von Röök säger
att anfallarna "måste äga mer än mänskligt kurage för att arbeta
under en så levande eld" - och det tror man gärna. Han räknar
dock med att fienden skall vara båda "katig och modfull" och uttrycker sig avslutningsvis om det stolta befästningsverk han så
energiskt planerat och tänkt ut på följande till synes blygsamma
sätt:
"Man lämnar åt dem som bevistat belägringar eller varit uti
belägrade fästninr:;ar att döma, huru svårt det bliver för den attackerade. Tänker fienden bemäktiga sig fästningen genom att svälta
ut garnisonen, bör utsvältningen draga långt ut på tiden".
Vid ett sentida studium av 1781 års fästningsplaner för Vänersborg kan man inte undgå att starkt imponeras av såväl de storslagna
vyerna i projektet som den oerhörda grundlighet med vilken det
planerades. Så mycket märkligare som hela detta jättarbete tycks
ha kommit till utan att von Röök uppenbarligen själv gavs tillfälle
att besöka Vänersborg. Allt tyder på att han fått lita till kartor,
samt observationer och informationer i andra hand. Krigsarkivet
har von Rööks dessein i två upplagor i något varierande utförande.
Samtliga ritningar och phner har gjort i flera färger för att återge
fästningen i så naturtroget skick som möjligt. Koloreringen bl.a.
är så utsökt skickligt utförd att man tror sig se ett perfekt färgtryck. Antalet arbetstimmar som lagts ned på fästningsplanen för
Vänersborg måste vara mycket betydande .
.Andå var allt detta arbete fåfängt - ett monument över förspilld möda. Det magnifika försvarsverket fanns bara på papperet då fienden några år senare stod utanför Vänersborgs tullportar.
Det var då ånyo dansk-norska trupper som intog och ockuperade
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staden i början av oktober 1788. Detta angrepp var en direkt följd
av att Gustav III tidigare anfallit Ryssland och eftersom Danmark
var Rysslands bundsförvant tvingade tsaren den danske kungen
att förklara Sverige krig och gå till anfall. Nu blev den dansknorska ockupationen av Vänersborg en ganska stillsam historia för
att vara en krigshandling. Allt tycks ha gått helt oblodigt och
okrigiskt tillväga och efter en månad drog inkräktartrupperna,
under kommando av den danske generalen Johan Fredrik von
Mansbach, vidare över Dalbobron och via Dalsland åter till Norge. Det var sista gången en fientlig trupp varit i Vänersborg.
Däremot fick Vänersborg fungera som högkvarter och uppmarschbas för betydande truppstyrkor vid fälttågen mot Norge våren
och sommaren 1808, samt det s.k. fjortondagarskriget i augusti
1814, vilket föregick unionen mellan Sverige och Norge.
Orsakerna till att Vänersborg inte fick den fästning, vilken på
många håll syntes så angelägen, var uppenbarligen flera, delvis
samverkande. Dels var statens finanser allt annat än goda och dels
inriktade man sig tydligen på att i första hand bygga ut försvarsanläggningarna i Finland och på sydkusten, i Skåne och Blekinge.
Dessutom rapporterades t. ex. 1784 allmänt om betydande vakanser i manskap vid regementena samt stor brist på utrustning och
dylikt. Åren 1781 och 1782 var också svåra missväxtår, inte minst
drabbades Dalsland hårt det senare året. Det sades här vara mer
allmänt än sällsynt att folk svalt ihjäl; svälten var den fiende man
då fruktade mest.
Gustav III :s stolta planer på en central fästning i Vänersborg
slutade också i något av en västgötaklimax - efter några decennier
var Norge svenskt. Grannlandet, den forne angriparen, eliminerades
följaktligen som fiende, och samtidigt flyttades Sveriges västgräns
från Vänertrakten ända ut till Atlanten, varefter Vänersborgs strategiska betydelse starkt reducerades. Kungens personliga engagemang för att göra Vänersborg till en fästning gjorde honom uppenbarligen populär bland stadens befolkning. Rojalismen tog sig
blomstrande uttryck redan vid Gustav III:s första besök i staden
(det som omnämns inledningsvis) då majestätet mottogs i en stad
som var överdådigt illuminerad och feststämd. Under kungens hela

regeringstid var Gustavsdagen en betydande festdag lokalt i Vänersborg, liksom kungens födelsedag den 24 januari. Det låg ett
"fantastiskt, utländskt, flärdfullt" - rent av fransyskt - skimmer över den småstad som visserligen inte blev fästningsort men
som långt efter "Gustavs dagar" fick drag av Lilla Paris och blev
litterärt ryktbar som en fredlig idyll.
Sture Johanson.
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Kring Vänersborg på Lloyds tid.
På min vägg hänger en mynningsladdad dubbelbössa, jämte en
skolflorett det enda minnet efter min farbror och namne. Han avbröt skolgången vid läroverket i Vänersborg året före studentexaman och gick till sjöss men omkom på sin 20-årsdag, då ångaren
"Apollon" gick under på Nordsjön.
Min far berättade ofta om broderns jaktintresse som fick sitt utlopp i de på den tiden ganska vilda markerna väster om staden.
Dubbelbössan hängde sedan oanvänd i över 60 år, till dess jag
själv i ungdomligt oförstånd använde den vid kråkjakt på Kasen.
Med förskräckta föräldrar som åskådare avlöpte dock det hela
lyckligt för skytten men mindre lyckligt för kråkorna.
Berättelserna om jaktäventyren på 1870-talet tror jag var en bidragande orsak till att jag tidigt blev intresserad av Llewellyn
Lloyd's märkliga öden och äventyr. Det torde vara onödigt att
för läsaren presentera denne man, vars minne fortfarande är levande ej minst i Vänersborgstrakten. Det går många mer eller mindre
sanna historier om hans originella uppträdande och hans böcker
om jakt och fiske hör till klassikerna på detta område.
För några år sedan hade jag turen att på ett antikvariat få tag
i hans "Scandinavian adventures", 2 delar, tryckt i London 1854.
Verket innehåller en fantastisk blandning av vetenskap, sägner
och folklivsskildringar, men det jag här vill återge litet av är
Lloyd's beskrivning av sällskapslivet på gårdarna i Vänersborgstrakten, hans kommentarer till vissa sociala förhållanden och i någon mån hans fiske i Göta Alv. Isynnerhet när det gäller skildringen av sociala förhållanden måste man betänka, att det hela är
skrivet av en man som fått en engelsk överklassuppfostran i början
a v 1800-talet.
I valda delar och fritt översatt låter jag Lloyd själv berätta.
skildringens början kan hänföras till tidigt 1830-tal.
- Efter min vistelse i W ermeland slog jag mig ned i närheten
av den lilla staden Wenersborg, belägen vid sydspetsen av den sto-
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ra SJOn Wenern. Bostaden hette Ronnum. Agaren drev själv jordbruket, men då han själv bodde på en annan gård en bit därifrån,
hyrde han ut boningshuset på Ronnum till mig.
Stället var mycket vackert beläget, Göta Alv flöt fram i bakgrunden och många vackra ekar smyckade det parkliknande område som omgav huset. Om man ser Ronnum i dess helhet, så finns
det inte många vackrare platser i mellersta eller södra Sverige.
Huset innehöll 14 eller 15 rum. Med detta följde en måttligt
stor trädgård jämt betydande fiskerättigheter och för allt detta
betalade jag inte stort mer än tio pund om året.
Detta ger en bild av de förmånliga ekonomiska villkor man
kan hyra ett omöblerat hus för på den svenska landsbygden, något
som ofta är fallet när ägaren själv bor på annat håll. Att köpa
möbler var också billigt, i varje fall för den som nöjde sig med
enkla hemslöjdsbetonade saker.
Stolar t.ex. köpte jag för tre shilling per dussin och stora slagbord fick jag för 3-4 shilling per styck. Köksutrustning, porslin
och bränsle var nästan lika billigt. Ronnum hade också fördelen
av att ligga nära Venersborg som på den tiden ansågs vara en av
de billigaste handelsplatserna i den delen av Sverige.
Några prisexempel kan kanske intressera, men man måste då
komma ihåg, att priserna i vissa fall kan variera med 50-100 procent under knapphetsperioder.
Ett pund nöt- eller fårkött 12 öre, ett pund ost 12 öre, ett pund
smör 25 öre, en säck potatis 90 öre o.s.v. Det fanns många vackra
platser i närheten, bl.a. Gäddebäck där jag själv bodde senare.
Alla visade mig den största vänlighet, vilket gjorde min vistelse
i denna del av landet mycket behaglig. Sällskapslivet bland familjerna var mycket livligt, större middagar gavs med jämna mellanrum, men smärre kvällsbjudningar hörde till det dagliga livet.
Tillställningarna livades nästan alltid upp med musik och de
små bjudningarna avslutades ofta med dans. De svenska damerna
dansar, liksom herrarna, mycket bra men jämfört med de engelska
sker det med litet väl mycket "aktivitet". För de äldre var kortspel det största nöjet på kvällarna och vanligen spelades Whist,
Boston, L'Hombre och Vira. Kortspel är något av en passion hos
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svenskarna och när det gäller de mera ivriga är kortleken sällan
ur deras händer, vare sig morgon, middag eller kväll. För mig,
som aldrig deltog i detta nöje, var kortspelet en verklig plåga.
Frukt, konfekt och förfriskningar serverades i överflöd och kvällen avslutades vanligen med en supe. - Lloyd beskriver mycket
noga mat- och dryckessederna och förvånar sig givetvis bl.a. över
att herrarna inte, som i England, sitter kvar vid middagsbordet vid
ett glas portvin utan lämnar bordet samtidigt med damerna. Han
kommenterar också den enligt hans mening ringa klassskillnaden,
men man måste ju se honom som en ganska ytlig betraktare av
problem av denna art.
- Bönderna i mitt grannskap levde mestadels under goda förhållanden och även torparna hade litet att klaga över (!). Allvarliga brott var ovanliga i trakten även om småstölder förekom ganska ofta. Att det fanns något mer än medeltalet av värdelösa karaktärer, jämfört med landet i dess helhet, var inte mycket att
förundra sig över, ty Ronnum låg inte endast tätt intill en farbar
älv, som alltid är tillhåll för skumma karaktärer, utan även nära
W en ers borg, som under de gamla norska krigen hade varit en garnisonsstad, och befolkningen var som en följd därav något demoraliserad. Dryckenskap var olyckligtvis mycket utbredd bland mina fattigare grannar och troligen orsaken till många av de brott
som begicks. Under sommaren 1834 kom kolerasmittan till Göteborg och några dagar senare även till Vänersborg. A v en befolkning på c:a 2000
skördade koleran nära 200 offer. Inom en vecka hade även trakten
kring Ronnum drabbats och Lloyd's nära granne, M. Norström
på Önafors, förlorade 11 personer av de knappt 50 som fanns på
den gården. I Vänersborg och kringliggande trakter var de vanligaste medlen mot koleran kräkmedel, koppning och svettdrivande
medel av olika slag. Lloyd uppehåller sig mycket vid denna farsot och lämnar drastiska skildringar av händelseförloppet. En för
Lloyd typisk iakttagelse vill jag återge.
- Det fanns ett flertal verkliga drinkare nära mig och dom förorsakade alla mycket obehag. Men när koleran bröt ut, ansågs det
som självklart att omåttlighet nästan var detsamma som säker död

17

och vi väntade oss naturligtvis att de som hade turen att överleva
ej längre skulle bli besvärade av våra rumlande grannar. Men detta
var ett smärtsamt misstag, ty trots att många mycket sobra människor sopades bort klarade sig nästan samtliga fyllbultar. Lloyd disponerade ett fiskevatten vid Källshagen. Under koleratiden hade han överlåtit fiskerätten till en man som en dag darrande kom till Lloyd och sade, att dödsstanken från Vänersborg
var så svår, att han inte kunde hålla på med fisket.
Fiske vid Göta Alvs utlopp ur Vänern upptog annars stor del
av Lloyds tid under åren på Ronnum, och han berättar att han
under en säsong på spö fångat 120 större laxar, 75 öringar, 364
gäddor plus en del andra fisksorter. Tillgången på fisk var enorm,
men Lloyd beskriver själv hur denna hastigt minskade på grund
av otillräckligt skydd och våldsam ökning av antalet fiskare.
Till sist en detalj av helt annat slag. I synnerhet i det andra
bandet av "Scandinavian adventures" blandar Lloyd sådana ämnen som fångstredskap för rovdjur, fågelfångst i Norge, lapparnas liv, Gustaf Wasas äventyr i Dalarna och bältespänning i Småland. När han detaljerat beskriver denna senare sedvänja, vars
verklighetsunderlag ju är synnerligen diskutabelt, kunde han väl
knappast ana att en replik av Molins "Bältespännarna" skulle bli
en omhuldad prydnad i Vänersborg.

Edvard Taube.
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ÅRSKRÖNIKA 1968.
Vi börjar denna återblick över årets händelser med att i minnet
förflytta oss utanför landets gränser. Senator Robert Kennedy,
som ställt upp som kandidat i det amerikanska presidentvalet, har
fallit för en lönnmördares kula. Prästen, innehavaren av Nobels
fredspris, den 39-årige negerledaren Martin Luther King, han som
predikade "icke våldsmetoden" i kampen för negrernas medborgerliga rättigheter, har fallit för en lönnmördares kula. Tjeckoslovakerna, som kommit en bit på vägen mot frihet och mänskliga rättigheter för medborgarna i sitt land, har lömskt våldförts av sin
sovjetiske bundsförvant och flämtar nu under hans struptag.
Våld mot en människa med annan politisk uppfattning, våld
mot en människa med annan hudfärg, våld mot ett folk som söker
sin egen väg till lycka och frihet, se detta är 1968 års vinjett: V ål d.
Och vi i demokratien Sverige skall inte förhäva oss. Öppna en
dagstidning, vilken som helst och läs rubrikerna: Barnmisshandel,
våld mot gamlingar, våld mot ordningsvakter och våld mot enskilda, rån av gangsterligor och överlagda mord. Detta är vad
som händer under ett enda dygn i lyckalandet Sverige. Ar detta
bilden av ett kulturland i utförsbacken?
Och så har vi demonstranter som går våldets väg. Vad man i
grunden demonstrerar för eller mot är ofta svårt att få ett grepp
om. Men vad man däremot demonstrerar, utom våldsamheter, är
dålig stil, dåligt språk och riklig hårväxt, och när studenterna söker vara med på ett hörn får man dessutom en skrämmande demonstration av svåra brister i den studerande ungdomens intellekt
och i deras kunskap om vad ordet demokrati innebär.
Ljusets riddarvakt hette det en gång.
Tacka vet jag Erantings demonstrationer. De hade tyngd och
allvar men framför allt värdighet.
Men nu har vi hamnat mycket långt tillbaka i tiden och det
var inte alls meningen.
Alltså: Över till nuet och Fridas stad.
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Landsvägstrafiken ökar i omfattning från år till år och att Vänersborg fått känning av denna ökning är naturlig med dess läge
i en trafikskärningspunkt. Årsmedeltalet för bilar per dygn över
Dalbobron var 1958 3750 och beräknas för 1968 överstiga 11.000
st. En del av trafikökningen kommer på turismens konto och även
turisternas antal ökar i Vänersborg, åtminstone på våra campingplatser. Sålunda besöktes Ursand under sommaren av 10397 personer som stannade ett eller flera dygn och Holmängen, som är
den mindre av campingplatserna hade 4686 gäster. När man ändå
talar om turister får man ej glömma dem som båtledes passerar
vår stad. I gamla hamnkanalen har trängseln under sommaren
stundom varit stor bland alla de båtsemestrande svenskar och utlänningar som "gjort" eller tänker "göra" Vänern. Man vilar ut
eller samlar sig, man tankar, provianterar, reparerar och påstår
sig trivas bra med vår stad och dess innevånare. Och man berömmer det fina sommarvädret som vi består med. Och vi sträcker
på oss, ler underfundigt och ser självbelåtna ut.
I den damm, som bildats under nya Dalbobron, har man släppt
ut regnbågsforeller. Om detta har med turismen att göra är svårt
att säga. Enligt krönikörens erfarenhet söker sig fisketuristerna till
helt andra landsdelar och söker andra vatten än en damm under
en, som vi nyss hört, mycket hårt trafikerad bro. Men det lär vara någonting som kallas PR-grej med regnbågarna och då är väl
allt som det skall vara.
Vänersborg har landets lägsta matpriser, påstår ELA. Har man
törhända Vänersborgs Husmodersförening bakom sig när man vågar påstå detta? Vem som egentligen står bakom intresserar bröderna ganska litet då de nu kraftigt sänker hushållspengarna. Hur
ELA sedan klarar biffen med husmödrarna är inte brödernas huvudvärk.
Rektorn, stadsfullmäktiges andre v. ordförande, gillebrodern
m.m. Sune Lundgren har till alla sina oräkneliga offentliga och
andra uppdrag lagt ytterligare ett: oljeutsläppsberedskapsflygspanarens. Sune Lundgren, som är ivrig sportflygare, skall vid behov
med sitt sportplan avpatrullera luftrummet över staden och rapportera oljeutsläpp. Och bidraga till att utsläpparna befordras till
laga näpst får man förmoda. Hur han sedan från sitt flygplan
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skall kunna lägga vantarna på dem som släpper ut olja i kloakerna, förmäles ej.
De sista "riktiga studenterna" har släppts ut från Huvudnässkolan, som är det nya namnet på Vänersborgs gamla anrika läroverk. Det var den 104:e årgången och därmed är punkten satt
för den epoken. Och punkten är väl troligen också satt för de nybakades oskyldiga glädjeyttringar som traditionsenligt fick sitt
utlopp efter tolv år på skolbänken. Ty man vill ha det till att
sådant är opassande i vår rationella demokrati. Bort med allt som
bryter monotoniteten, bort med det som kan ge ett ögonblick av
fest och glädje. Fram för likformighetens gråa vardag. Detta skapar jämnlikhet. Tror man.
För bröder som lever i förskingringen men tänker besöka sin
hemstad och nöta de stenar där barn de lekt, vill jag här söka
berätta något om de förändringar i stadsbilden som skett och sker
och varför och hur de kommit till.
Vi börjar i den nya idrottsstaden. Här på gräsplanen vid Idrottshusets entre står Vänersborgs senaste skulptur. Konstverket har
av sin skapare Folke Truedson fått namnet "Tr~ad". Bröder, som
uppträder i närheten av konstverket, bör sträcka på sig och se
självmedvetna ut, ity skulpturen är donerad till staden av Gillet.
Och om sanningen skall fram så har Gillet fått pengarna till denna donation av AB A. F. Carlssons skofabrik, som vid sitt 100årsjubileum 1960 till Gillet överlämnade en penningsumma "att
i samråd med stadens styrande och företagsledningen användas till
stadens utsmyckning och försköning". Vilket nu är fullbordat. Och
skall hela sanningen fram, så har Lions Club mycket frikostigt
bidragit vid konstverkets tillkomst.
Skulpturen överlämnades till staden av Gillets Ålderman Erik
Sahlin, som talade vackert och värdigt. Stadsfullmäktiges ordförande, gillebrodern och överläkaren Bengt Jennische mottog å stadens vägnar gåvan, uttalade vänersborgarnas och sin egen glädje
över att densamma kommit till och tackade Gillet och övriga donatorer. Och Stadsmusikkåren spelade, vårvinden lekte med flaggorna och solen sken. Och nu står konstverket där med sina gyllene vingar sträckta mot skyn, som sökte den återskänka något
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av vårsolen åt oss trumpna människobarn där vi trampar omkring
i samvarons novemberdimma.
Om förändringarna i gamla staden kan här anmälas att Kungsoch Drottninggatorna breddats på parkeringsplatsernas bekostnad
och gjorts trefiliga. På möjligheterna att fort och bekvämt ta sig
igenom eller ut från staden kan ingen klaga. För den, som av någon anledning tänkt stanna till ett slag i Vänersborg, är det däremot sämre ställt. Man har nämligen målsmedvetet arbetat för att
förhindra eller försvåra parkering av bilar i centrala staden, och
tyvärr måste vi konstatera att arbetet varit framgångsrikt.
Torget, son med sina parkeringsmöjligheter varit vår stora tillgång när det gäller att dra köpsugna konsumenter till staden, håller nu på att göras om till en labyrint. En sådan där låtsas-labyrint, i vars mitt man släpper barnen och lovar dem en glass om de
på ett finurligt sätt kan ta sig ut utan att bryta mot för många
labyrintingenjörsregler. För föräldrar kan barnens beteende här
ge goda tips om kommande lämplighet för framtida möjligheter
inom stadslabyrintbyggarbranschen. Men, handen på hjärtat: Det
var väl inte meningen att stadens brist på lekplatser skulle få denna lösning?
Vid Residensbron har man satt upp trafikljussignaler för att
pröva ett nytt system för parkering: parkering på körbanan. Försöket slog mycket illa ut, och för att ej tappa ansiktet har man nu
återgått till flytande parkering, d.v.s. ljusen blinkar genomgående
gult och bilisterna bara kör och slipper parkera där de inte vill.
A v nyss sagda förstår bröderna, att de styrande i Vänersborg ej
är motståndare till parkering som sådan, utan endast till sådan
parkering som allmänheten gillar.
Därför har man också följdriktigt anlagt en påkostad parkeringsplats på Sanden. Utnyttjandegraden där slog rekord på oktobermarknadsdagen med knappt 15 %. Hur vore det att låta ljusexperten från Residensbron få uppdraget att ordna något slag av
ljussignaler som släppte in bilarna på parkeringsplatsen Sanden,
men hindrar bilisterna att köra därifrån. För experten måste uppdraget te sig lockande efter gesällprovet med Residensbron. Ar
man expert så är man! och för skattebetalarna måste en välbelagd
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parkeringsplats på Sanden vittna om de styrandes duglighet och
förutseende.
Bröderna får ursäkta detta som verkar kvirr och ältande om trafik och parkeringsplatser, men skall staden leva och gå framåt, så
måste folk ha någonting att leva av och för och där kommer handel
och samfärdsel in i bilden. Det är på tiden att sluta yra om estetiska torg med kantstensornamenterade rabatter mitt i affärscent··
rum och om parkeringsplatser som ligger halvvägs till Frändefors!
Kungl. Postverket har infört någonting som kallas postnummer.
Någon okänd rationaliseringsexpert har tydligen varit framme och
följaktligen går postförsändelserna nu med samma svindlande
hastighet som på postdiligensernas dagar. Vänersborg har fått sig
tilldelat n:r 462 00, 462 01 och 462 02 som bröder i förskingringen
bör använda sig av då de skriver hem. Räkna med att breven fortfarande kommer fram, även om det tar sin runda tid.
I Plantaget är Mandråparen försvunnen. Tillfälligt, påstår Åldermannen, som har sin yrkesmässiga tro att förkomna saker skall
skaffas tillrätta. Hur därmed blir får framtiden utvisa. I väntan
på Mandråparn har man i alla fall som ersättare satt upp en smal
och ynklig lyktstolpe, som knappt torde tillfredsställa ens en knähund.
A v kanonerna framför kyrkan saknas fortfarande den ena. Varför det så är vet inte krönikören och ingen annan heller förresten.
Vänersborg har blivit herostratiskt ryktbar som tryckort för
porr, sägs det. Krönikören avstår från kommentarer i avsaknad
av erfarenhet och brist på fakta. Det är nämligen inte så lätt att
alltid hänga med i den senaste formen av sexualupplysning. Förmodligen ligger skolöverstyrelsen och docenten Joakim Israel även
bakom vänersborg_sporret.
Om bröderna efter denna uppskakande rundvandring och dessa
avslöjanden behöver ett huvudvärkspulver eller rentav något lugnande så skall här meddelas, att apoteket har flyttat till Sundsgatan.
Och nu skulle denna krönika vara slut, men krönikören upptäcker att det kan den inte vara. Ytterligare två händelser måste anmälas.
För det första: Här har hållits riksdagsmannaval. Vi hade i år
650,000 förstagångsväljare i Sverige. Dessa hade av ungdomsför23

hund och andra uppmanats att rösta "ungt". Följaktligen blev resultatet ett hejdundrande förtroendevotum för två folkpensionärer:
Erlander och Hedlund.
Socialdemokraterna gjorde sitt bästa val sedan 1940 och fick
absolut majoritet i andra kammaren mycket tack vare Erlander
och Geijer, påstår de kunniga.
Detta om valet. Det andra som här skulle omtalas är de olympiska spel som ägt rum i Mexico. Om de svenska deltagarnas insatser i denna kraftmätning finns ingen anledning att bli mångordig.
Våra omedaljerade olympier påstås ha blivit omedaljerade därför
att de kippade efter luft i Mexico City, och därför skulle man nu
kunna räkna upp våra medaljörer i ett andetag utan att behöva
kippa efter luft. Men det gör vi inte.
Och med detta ber jag att få sluta min sjuttonde och sista krönika. Det är på tiden att en annan och yngre tar vid, en som ser
på vår stad i omvandling och på vad som sker omkring oss med
en annan syn än den krönikören är mäktig.
Och med detta, mina bröder: Ett tack från mig för tåligt och
överseende lyssnande och en önskan till Er om allt gott.
Vänersborg Allhelgonadags afton 1968.

Thorsten Gulz.
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MINNESRUNOR 1968.
Bort gå de, stumma skrida de,
en efter en till skuggornas värld.

G i l l e b r ö d e r.
Under det gångna året har åtta bröder för alltid lämnat vår krets. Några
voro välkända i vår stad och om alla kan sägas att de redligen fyllt sitt värv
och hedrat sin hemstad.

F. byrådirektören GUSTAF LUNDIN föddes i Vänersborg den 4. augusti 1892 och
avled i Stockholm den 11. januari 1968. Efter studentexamen i Vänersborg 1912
o:h ingenjörsexamen hade han först anställning vid Stahtmos i Nynäshamn och
vid Karlstads mekaniska verkstad. 1921 kom
han till Torpedverkstaden i Karlskrona som
konstruktör och experimentingenjör. Arbetschef vid Torpeddepartementet i Stockholm
blev han 1933 och 1943 sektionschef i Marinförvaltningens vapenavdelning. Lundins
tekniska begåvning och skicklighet gjorde
att han tidigt ålades ansvarsfulla konstruktiva uppgifter, och det var till stor del hans förtjänst att tekniken inom det
område där han arbetade nått en hög fulländning. - Lundin inträdde i Gillet
1919.
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F. folkskolläraren KARL RAHNE föddes
i Vänersborg den 13. november 1883 och
avled i Trollhättan den 4. mars 1968. Efter folkskollärareexamen började han sin
ordinarie lärarbana i Strömslund och vid
dettas inkorporering kom han till Trollhättans skoldi~trikt där han verkade till sin
pensionering 1944. - Rahne var kommunalt verksam i drätselkammaren och kyrkofullmäktige och tiMhörde under mång.a ir
Trollhättans Kyrkobrödrakår. Han var vidare en intresserad filatelist. - Rahne inträdde i Gillet 1935.

F. charkuteristen JULIUS V. NORDBERG
föddes i Vänersborg den 7. juli 1892 och
avled härstädes den 27. april 1968. Efter
slutad skolgång arbetade Nordberg som lärling hos olika slaktare i staden och blev
med tiden utlärd charkuterist. Men mest
känd är nog Julius V. Nordberg för det
brinnande intresse han hade för hembygdskultur och gamla folkliga traditioner och
för vilket intresse han offrade det mesta av
sin fritid. Född och uppvuxen i Vänersborg hade han en stark känsla för sin hemstad och dess innevånare. Från sekelskiftets
Vänersborg samlade han bilder och fotografier som han noggrant daterade och försåg med beskrivande och berättande texter.
Hans enastående personkännedom och hans
förtrogenhet med ämnet samt hans ambition att alltid vara exakt i sina beskrivningar gör, att hans arbeten inom detta område kan vara av betydelse för
en ev. framtida forskning. Under signaturen "Skrifwaren" lät han ELA:s läsekrets ta del a v dessa sina arbeten och att detta blev en kär lektyr för många
är säkert. - Nordberg inträdde i Gillet 1957.
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F. läroverksadjunkten LASSE BROMAN
föddes i Vänersborg den 19. maj 1906 och
avled härstädes den 28. maj 19G8. - Efter
studentexamen i Vänersborg 1924 och fil.
mag. i Uppsala fortsatte han sina studier
i Lund och arbetade samtidigt som journalist. Han kom därefter in på lärarbanan
och var verksam på ett flertal orter innan
han 1941 kom till Skara där han tjänstgjorde vid läroverket ett tiotal år. Under
denna tid var han bl.a. också rektor för
Skara stads yrkesskolor och föreståndare
för stadens föreläsningsförening. 1956 flyttade han till Lerum, där han ägnade sina
sista tjänstgöringsår åt den då nya enhetsskolan. - Broman inträdde i Gillet 1923.
F. köpmannen ALBERT CARLSSON föd~
des i Vassända-Naglum den 20. augusti
1878 och avled i Vänersborg den 8. juni
1968. - Albert Carlsson kom i unga år
till Vänersborg där han fick anställning på
skofabriken. Senare blev han delägare i
Vänersborgs Stadsbudsbyrå och öppnade på
tjugotalet Västkustens fiskaffär, som han
sedermera överlät i andra händer. Carlsson
var under många år aktiv i Vänersborgs
brandkår och som god sångare tiUhörde
han Vänersborgs K vartettsångaresällskap. Carlsson inträdde i Gillet 1935.

F. byggnadsarbetaren KLAS WESTERBOM föddes i Vänersborg den 4. oktober
1885 och avled härstädes den 7. september 1968. - Westerbom arbetade under
sin aktiva tid hos olika byggmästare i staden. Originell till sin läggning levde
han tillbakadraget, men med sin vetgirighet och läslust följde han väl med allt
som hände såväl på det lokala planet som i större sammanhang. Hans raka
rygg och goda hållning på gamla dar väckte uppmärksamhet när han tog sina
promenader i Plantaget och för många ingick han i stadsbilden som en av våra
flanörer. - Westerbom inträdde i Gi1let 1954.
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F. frisörmästaren GUSTAF ADOLF OHLSSON föddes i Vänersborg den 24. juli 1897
och avled i Finspång den 18. september
1968. - Efter läroåren i sin hemstad flyttade han till Finspång där han 1919 öppnade en frisersalong som han drev till 1956.
Under många år var han aktiv medlem i
Finspångs idrottsklubb. Hans stora hobby
var fiske och friluftsliv med strövtåg i
skog och mark. - Ohlsson inträdde i Gillet
1944.

F. hovmästaren O'rfO JOHANSSON föddes i Vänersborg den 6. augusti 1888 och
avled i Mellerud den 6. december 1968. Redan i unga år ägnade sig Johansson åt
restaurangbranschen och var under ett flertal år hovmästare vid Stadshotel!et i Vänersborg. I slutet av 30-talet flyttade han
till Mellerud där han öppnade en mjölkbar,
som han drev med framgång. Under sin
vänersborgstid var "Klubb-Otto" någonting
av allt i allo för gästerna på Stadt och
med sitt alltid goda humör och stora tjänstvillighet en mycket uppskattad person.
Johansson inträdde i Gillet 1925.
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 breder sig över dem,
vilan är djup och lång.
N attliga vinden söver dem,
susar sm vaggande sång.
(Anita Hallden).
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Vänersborgs Söners Gilles
styrelseberättelse för år 1968.
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret 1968, Gillets 63 arbetsår.
Gillet har under året varit samlat till årsstämma den 2. maj och
till Högtidsstämma den 1. november.
Till Högtidsstämman som ägde rum i Stadshotellets nyrestaurerade festvåning hade 66 gillebröder infunnit sig.
En broder tilldelades härvid Gillets medalj och sex därtill berättigade bröder erhöllo Gillets 25-årstecken.
Sedan stadgeenliga ärenden behandlats redogjorde 1 :e Åldermannen för de genomgripande underhålls- och förbättringsarbeten som
under året slutförts i fastigheten. I samband härmed gav Åldermannen också en kortfattad översikt över det sätt på vilket styrelsen
löst de ekonomiska problem som uppkommit i samband med dessa
arbeten.
I april överlämnade Gillet till staden skulpturen "Triad", som
inköpts med de medel som donerats till Gillet av A. F. Carlssons
Skofabrik. Vid inköpet har Lions Club i Vänersborg bidragit med
10.000:- kronor, vilket styrelsen här tacksamt noterar.
Högtidsstämman avslutades med att Åldermannen läste delar av
Hal vor d Lydells årskrönika a v år 1918, varefter bröderna samlades till sedvanlig gemensam måltid, som denna gång ägde rum i
festvåningens stora sal. Vid det följande samkvämet fick bröderna
bl.a. tillfälle att vid en frågesporttävling visa prov på sina lokalkunskaper genom att besvara knepiga frågor rörande stadens historia, Birger Sjöberg och hans diktning, yrkesbeteckning på namngivna personer som verkat i staden m.m. Kunnigheten var påfallande god.
För gillebröderna med familjer och vänner ordnades på Allhelgonadagen en visning av Gillets nya lokaler. I samband med denna
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visning hade en utställning ordnats med bilder, fotografier, skrifter
och kartor ur Gillets arkiv. Såväl lokalerna som utställningen vann
brödernas gillande.
Gillets årsskrift har under året utkommit med sin 37 årgång och
i en upplaga av 800 exemplar. Årsskriften översändes till bröderna
under oktober månad.
Vid årets slut hade Gillet 649 medlemmar.
Gillets ekonomiska ställning, fondernas förvaltning och Gillets
understödsverksamhet framgår av nedan lämnade redogörelse. Beträffande Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till Ålderdomshemsstiftelsens särskilda styrelseberättelse.
1.

ALLMÄNNA KASSAN:
BehåHning från 1967 ............................... .
8.778:16
Medlemsavgifter ......................... .
8.870:Ränta sparkasseräkning ................. .
9.333:.32
463:32
--====----18.111:48
Kronor

2.
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Bidrag till fastighetens ombyggnad ....... .
Sammanträdeskostnader
................... .
Gåvor och uppvaktningar ............... .
Trycksaker ............................. .
Porton ................................. .
Diverse

8.000:167:778:25
386:07
39:95
136:--

9.507:27

Behållning till år 1969:
Kassa och postgiro ..................... .
Innestående i bank ..................... .

105:39
8.498:82

8.604:21

Kronor

18.111:48

VKNERSBORGS SöNERS GILLES FÖRSKÖNINGSFOND:
Behållning från år 1967 ............................. .
Ränta

5.898:80
307:48

Kronor

6.206:28

Utskylder ......................................... .
Behållning till år 1969:
Innestående i bank ................................. .

75:6.131:28

Kronor

6.206:28

3.

4.

5.

NAMNKUNNIGA Vl'iNERSBORGARES MINNESFOND:
BehåHning från 1967 ............................... .
Ränta
........................................... .

1.293:08
69:36

Kronor
Behållning till år 1969:
Innestående i bank . . . . . ........................... .

1.362:44

KNUT HERNSTRÖMS UNDERSTöDSFOND:
BehåJ!ning från år 1967 ............................. .
Ränta

2.506:20
131:78

Kronor
Behållning till år 1969:
Innestående i bank ........................... , ..... .

2.637:98

7.

2.637:98

HJALMAR A. LINDEDALs MINNESFOND:
Behållning från år 1967 ............................. .
Ränta ............................................ .

7.291:.50
442:03

Kronor

7.733:53

BehåHning till år 1969:
Lån till Stiftelsen ....................... .
Innestående i bank ..................... .

6.

1.36'2:44

7.000:-

733:53

7.733:53

MAJOR OSCAR WENERSTRöMS UNDERSTöDSFOND:
Behållning från år 1967 ............................. .
Ränta ................................ · · · · · · · · · · · · · ·

3..552:iB
199:39

Kronor

3.752:22

Julgåva ........................................... .
Behållning till år 1969:
Lån till stiftelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000:1.652:22
Innestående i bank

100:-

3.652:22

Kronor

3.752:22

WILHELM OCH NORA MALMBERGS DONATION:
Behållning från år 196f7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ränta . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.382:30
606:74

Kronor

10.989:04

150:125:--

275:-

Stipendier till elever vid stadens folkskolor .
............................. .
Utskylder
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Behållning till år 1969:
Lån till Stiftelsen ....................... .
Innestående i bank ............... , ..... .

8.

9.000:1.714:04

10.714:04

Kronor

10.989:04

Behållning från år 1967 .. .. . . .. . .. . .. . . . . . .. . .. .. .. . .
Försålda årsskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176:Annonser i årsskriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.405:Ränta . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . .
327:73

5.895:31

RICHARD DYMLINGS ÅRSSKRIFTSFOND:

Kronor
Kostnader för årsskriften ............... .
Utskylder ............................. .
Behållning till år 1969;
Innestående i bank

5.050:03
47:-

4.707:01
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9.804:04

Behållning från år 1967 ............................. .
Ränta
........................................... .

7.667:53
462:83

Kronor

8.130:36

7.000:1.130:36

8.130:.36

A.B. A. F. CARLSSONS SKOFABRIKS DONATION:
Behållning från år 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ränta

25.501 :32
345:34

Kronor

25.846:66

459:25.000:-

25.459:-

Behållning till år 1969:
Innestående i bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

387:66

Kronor

25.846:66

Behållning från år 1967 .... , .................... .
Ränta
........................................... .

5.825:72
342:29

Kronor

6.168:01

Utskylder
..............................
"Triad" skulptur . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

11.

5.097:03

LAURA OCH ESTER DANIELSSONS DONATIONSFOND:

Behållning till år 1969:
Lån till stiftelsen ....................... .
Innestående i bank
10.

9.804:04

-----

Kronor
9.

3.908:73

NILS CARLSTRöMs DONATIONSFOND:

Utskylder
............................. .
Julgåva ............................ · · · ·
Behållning till år 1969:
Lån till Stiftelsen ..................... .
Innestående i bank ..................... .

4:100:-

104:-

5.000:1.064:01

6:064:01

Kronor

6.168:01

U r allmänna kassan har bidrag till fastighetens ombyggnad lämnats med 8.000:- kr och kostnaden för årsskriften har helt lagts
på Dymlinska fonden. Behållningen i denna fond har därmed minskats med c:a 1.200:- kr. Då styrelsen anser att årsskriften betyder mycket för bröderna och vet att den röner uppskattning i kretsar utanför Gillet, vill styrelsen här vädja till bröderna att genom
gåvor till Dymlinska årsskriftsfonden eller på annat sätt ekonomiskt bidraga till att årsskriften i fortsättningen kan hållas vid
den standard den nu har.
Inom sig har styrelsen för året utsett: till 2:e Ålderman och Gilleskrivare driftschefen Thorsten Gulz och till Kassafogde kamreraren Olov Janson.
Styrelsen har haft elva protokollförda sammanträden varjämte
annat samråd ägt rum.
Vänersborg den 15. april 1969.
ERIK SARLIN
THORSTEN GULZ.

STEN SAHLIN.

OLE THERNQUIST.

SVEN LIND.

OLOV JANSON.
EVERT LUNDBORG.
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GRANSKNINGSBERATTELSE
Undertecknade, som utsetts att i egenskap av granskningsmän
granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvaltning under 1968 avgiva följande berättelse:
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess
fonders räkenskaper och styrelsens berättelse, som lämnar upplysning om de ekonomiska förhållande och om förvaltningen av dess
angelägenheter.
Anledning till anmärkning föreligger icke i avseende å redovisningshandlingarna, Gillets bokföring, inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande förvaltningen av Gillets angelägenheter.
Med stöd av vad vi under granskningen inhämtat tillstyrker v1
full ansvarsfrihet för 1968 års förvaltning.
Vänersborg den 15. april 1969.
BILT DAVIDSSON.

KJELL THERNQUIST.
Granskningsmän.

Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles
Ålderdomshems styrelseberättelse
för år 1968.
Styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem får härmed avgiva följande berättelse över verksamhetsåret
1968, stiftelsens sjuttonde arbetsår:
Räkenskaperna utvisar följande:
VINST- och FÖRLUSTKONTO:
Intäkter:
Hyrors konto ........................... .
Räntors konto ......................... .
Bidrag från Allmänna Kassan . . . . . . . . . . . .
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8.470:596:20
8.000:-

17.066:20

Kapital Konto (årets förlust) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86.974:21

Kronor

104.040:41

Kostnader:
Räntors konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Renhållnings & el krafts konto . . . . . . . . . .
skatters konto . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Försäkringsavgifters konto . . . . . . . . . . . . . . . .
Bjälklags- & övriga reparationers konto . . . .
Ombyggnadens konto . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Understöds konto

6. 993:-548:61
1.465:1.277:70.040:75
22.966:05 103.290:41

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

750:-

Kronor

104.040:41

T il l g å n g a r:
1/1
Fastighetens konto (tax.-värde 130.000:-)
130.000:Inventariers konto ..................... .
100:Bank- och postgiro konto ............... .
8.549:91
Kassa konto ........................... .
6:67
Kapital Konto

155.000:3.100:1.532:85
1.299:52

IN- OCH UTGÅENDE BALANSKONTO:

Kronor

31/12

8.317:63

138.656:58

169.250:-

60.000:78.656:58

169.250:-

138.656:58

169.250:-

skulder:
Låne konto
Kapital konto
Kronor

SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRID ELIASONS DONATION:
Behållning från år 1967 .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .
Ränta

44.482:75
2.254:37

Kronor

46.737:12

6.737:12
40.000:-

46.737:12

Kronor

46.737:12

Behållning till år 1969:
Innestående i hank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lån till stiftelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I bottenvåningen har nya bjälklag och nya golv inlagts. I samband med dessa reparationer upptäcktes svåra defekter på vatten-,
avlopps- och värmesystemen, varför även dessa genomgått en kostbar reparation.
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För att finansiera dessa arbeten, som även inneburit vissa moderniseringar och förbättringar, har styrelsen varit nödsakad att upptaga nya lån, varför Stiftelsens låneskulder nu äro följande:
Inteckningslån i Sparbanken, Vänersborg ....... .
Lån ur Eliassonska fonden ................... .
Lån ur diverse av Gillets fonder

99.250:40.000:30.000:-

Kronor

169.250:-

Då fastigheten efter dessa grundliga reparationer nu befinner sig
i ett gott skick, torde de närmaste årens utgifter inskränka sig till
måttliga kostnader för byggnadens underhåll.
Fastighetens bokföringsvärde har fastställts till 155.000:- kr.
Inom sig har styrelsen för året utsett: till vice ordförande och
sekreterare driftschefen Thorsten Gulz, till kassör kamreraren Olov
Janson och till fastighetsförvaltare bröderna Ole Thernquist och
Sven Lind.
Vänersborg den 15. april 1969.
ERIK SAHLIN.
THORSTEN GULZ.

SVEN LIND.

OLE THERNQUIST.

STEN SAHLIN.
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OLOV ]ANSON.
EVERT LUNDBORG.

REVISIONSBERATTELSE.
Undertecknade, som utsetts att i egenskap av revisorer granska
stiftelsens räkenskaper och förvaltning under 1968 avgiva följande
berättelse:
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av stiftelsens räkenskaper och styrelsens berättelse, som lämnar upplysning om stiftelsens ekonomiska förhållanden och om förvaltningen av dess angelägenheter.
Anledning till anmärkning föreligger icke i avseende å redovisningshandlingarna, stiftelsens bokföring, inventeringen av dess
tillgångar eller eljest beträffande förvaltningen av stiftelsens angelägenheter.
Stora ombyggnads- och förbättringsarbeten har utförts under )\.ret
till ett sammanlagt belopp av kronor 120.775:05. Av detta belopp
har kronor 28.000:- balanserats såsom tillgång, varvid fastigheten upptagits till kronor 155.000:- och inventarierna till kronor
3.100:-. Resterande belopp har bokförts såsom kostnad för året.
För ovannämnda arbetens finansiering har upptagits ytterligare
lån i Sparbanken i Vänersborg på kronor 80.000:- och lån från
Hjalmar A. Lindedahls Minnesfond kronor 7.000:-, major Oscar
Wenerströms Understödsfond kronor 2.000:-, Wilhelm och Nora
Malmbergs Donation kronor 9.000:-, Laura och Ester Danielssons Donationsfond kronor 7.000:-, Nils Carlströms Donationsfond kronor 5.000:-. Dessutom har såsom bidrag från Vänersborgs
Söners Gille erhållits kronor 8.000:-.
Fastigheten är försäkrad till betryggande belopp.
Med stöd av vad vi under revisionen inhämtat tillstyrker vi full
ansvarsfrihet för 1968 års förvaltning.
Vänersborg den 15. april 1969.
BILT DAVIDSSON.

KJELL THERNQUIST.
Revisorer.
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Sammanställning
över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar
den 31 dec. 1968.
8.61Q4 :21
6.131:28
1.362:44
2.637:98
7.733:53
3.652:22
10.714:04
4.707:01
8.130:36
387:66
6.064:01

Allmänna kassan
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond ..................... .
Namnkunniga Vänersborgares Minnesfond ..................... .
Knut Hemströms Understödsfond ............................. .
Hjalmar A. Lindedals Minnesfond ..............•.............
Oscar Wenerströms Understödsfond ........................... .
Wilhelm och No ra Malmbergs Donationsfond ................. .
Richard Dymlings Årsskriftsfond ............................. .
Laura och Este,· Danielssons Donationsfond ................... .
AB A.F. Carlssons Skofabriks Donationsfond ................. .
Nils Carlströms Donationsfond ............................... .
Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem
Ingeborg och Gottfrid Eliasons Donationsfond ..... .
46.737:12
Avgilr fastigheten ............................... .
8.317:63

38.419:49

Summa kronor

98.544:23
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Vänersborgs Museum.
Årsberättelse

1968.

Styrelse.
Rektor Sune Lundgren (ordf.), med. dr Albert Grönberg (vice
ordf.), bankdirektör Karl Koch (kassaförvaltare), läroverksadjunkt
Håkan Noring, förste polisassistent Gunnar Peterson, köpman Lennart Raner, landskamrerare Börje Skoglund. Sekreterare: 1.130.6 t.f. landsantikvarie Christian Aarsrud, 1.7- 31.12 landsantikvarie Sten Rentzhog.
Suppleanter: Lektor Richard Hylbom, direktör Ragnar Karm~us.
Revisorer.
Kamrer Olov Janson, arbetsförman Ingemar Oskarsson.
Styrelsen har under året haft fyra sammanträden.

Personal.
Landsantikvarie Sten Rentzhog (1.7-31.12), amanuens Christian
Aarsrud (1.7-31.12, tjänstgjorde som t.f. landsantikvarie 1.130.6), förste kontorist Wilhelm Angermark, vaktmästare Karl Andreasson, fru Tyra Johansson (städerska 1.2-31.12). Under tiden
8.4-30.6 tjänstgjorde fil. kand. Lilian Rundberg som vikarierande
amanuens. Amanuensen har viss tjänstgöringsskyldighet hos landsantikvarien i Borås.
Dessutom har under året tjänstgjort följande arkivarbetare avlönade genom AMS: Sven Brask (1.12-31.12), Karin Johansson
(16.12-31.12), Ove Krantz, Elvy Lindberg (1.11-31.12), Anna
Liss, Cajsa Lundholm (1.3-31.10), Sven Lönnberg (med placering
på Lödöse museum, 17.11-31.12), Gerhard Myhrman (Åmål),
Gunnel Tonelius (Lödöse 1.1-6.10), Gun Zackrisson (1.1-31.1).
Landsantikvariens verksamhetsberättelse 1.1-30.6.
Beträffande den allmänna delen av verksamheten hänvisas till
landsantikvarie Rentzhogs redovisning för årets senare hälft.
Antalet diarieförda ärenden har varit 870.
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Vårdarbeten.
Svältornas hembygdsförenings nyinköpta gårdsanläggning Kyrkebol 1:7 har upprustats med medel från arbetsmarknadsstyrelsen.
De föremål som föreningen nu förvarar i den gamla kyrkan skall
överföras och nyexponeras i de iordningsställda byggnaderna. A vsikten är att kyrkan därefter skall renoveras.

Fältarbeten och undersökningar.
Under våren genomgick Åmåls ödekyrka en genomgripande renovering utförd som kommunalt beredskapsarbete med statsanslag.
Under arbetet påträffades fynd av antikvariskt intresse, vilket föranledde en mindre undersökning. Därvid påträffades ett 20-tal kistor innehållande skelettdelar. Ett broderat textilfragment tillvaratogs. Dessutom konstaterades grundmurar till en äldre byggnad.
Efter undersökningen övertäcktes fyndplatsen.
Anmälan från en privatperson om ett vrakfynd i Vassbotten, söder Vänersborg, föranledde på riksantikvarieämbetets anmodan en
undersökning. Föreningen Vänersborgs Musei Vänner tillsköt medel till dykarhjälp. Vraket uppmättes så noggrant som omständigheterna medgav. En bottenstock, ett spant samt en del av bordläggningen tillvaratogs.

Utställningsverksamhet.
Under första halvåret arrangerades 5 utställningar. Antal besökare var 5.683.
-14.1

HALLRISTNINGAR. En utställning av Pehr Hasselroths bilder till boken med samma namn.

4.2-11.2

KONSTENS VÄGAR. (Riksutställningar, Göta Alvdalens konstförening). Konst från olika tider sammanställd i grupper med gemensamma karaktäristika.

18.2-25.2

SVEN OLOFSSON och HELMER WALLIN. (Göta
Alvdalens konstförening). Två dalsländska konstnärer.

10.3-17.3

VÅRSALONGEN. (Göta Alvdalens konstförening).
En jurybedömd samlingsutställning med konstnärer
från föreningens verksamhetsområde.
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3.6-16.6

"HÅLL NATUREN REN". En utställning av barnteckningar i samband med propagandan mot nedskräpnmgen.

Dessutom har mindre utställningar arrangerats i montern för tillfälliga expositioner.

Övrig informationsverksamhet -

Dalslands Fornminnes- och

H embygdsförbund.
Med anledning av Dalslands Kanals hundraårsjubileum ägnades
årets Hembygden uteslutande åt kanalens historia. Ett betydande
iildre fotografiskt material insamlades, vilket parades med en omfattande uppteckningsverksamhet. Landsantikvarien och sekreteraren medverkade i årsskriften med var sin uppsats.
Museets personal deltog i arrangerandet av en kanalhistorisk utställning i Håverud.
Lars Hesselgrens 1700-talsavhandling Dissertatio Academica De
Dalia har utgivits i nytryck med översättning av lektor Sven Blomgren och med kommentarer av adjunkt Anders Edestam. Utgåvan
tillägnades landsantikvarie Sven Axel Hallbäck.
Vänersborg i mars 1969.

Christian Aarsrud.

Landsantikvariens verksamhetsberättelse 1.7-31.12.
En väsentlig del av årets arbete har gällt utredningar om en ny
organisation för kulturminnesvården och den museala verksamheten i norr länsdelen. Verksamhetens hittillsvarande uppdelning på
fyra olika huvudmän, Kulturminnesrådet för Alvsborgs län, Vänersborgs museum, Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund
och Göta Alvdalens Konstförening har medfört stora svårigheter
för arbetet och hindrat en modernisering och utbyggnad av verksamheten. Under året har hållits flera sammanträden med deltagare
från landstinget, Trollhättans stad och Vänersborgs stad. Vid det sista, som hölls den 18 december, var dessutom riksantikvarien närva-
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rande. Avsikten är att söka skapa en ny, enhetlig organisation för
alla grenar av landsantikvariens verksamhet och att denna organisation skall kunna träda i kraft 1970.
Parallellt med arbetet på den nya organisationen har åtgärder
vidtagits för att modernisera och utvidga museets utåtriktade verksamhet. Avsikten är att hela länsdelen och inte enbart Vänersborgs
stad skall bli delaktig i utställningsarbetet. Utställningarna på Viinersborgs museum skall också visas på andra orter. Verksamheten
förbereddes under hösten så långt att museets verksamhet från årsskiftet också kommer att omfatta Trollhättan och Åmål. För att
möjliggöra för museet att visa och distribuera utställningar av tillräckligt hög kvalitet har ett samarbetsavtal träffats med Nordiska
museet. Avtalet innebär ett samarbete i fråga om vandringsutställningar, som Urdigställts vid Nordiska museet och som distribueras
och presenteras genom Vänersborgs museum. Samarbetet inleddes
den 15 december genom att utställningen NYGAMMALT öppnades i Vänersborg av Nordiska museets styresman, fil. dr Hans Hansson. Ett samarbete har också upprättats med Statens Historiska
Museum.
Antalet diarieförda ärenden har varit 920.
P lanärenden.

Arbetet med granskning av plan-, byggnads- och täktärenden
har liksom tidigare kunnat koncentreras till samråd på länsstyrelsen. Ett stort antal ärenden har dock krävt utredning eller besiktning i fältet eller förhandlingar med markägare och andra intressenter.
A v allt större betydelse är den översiktliga planeringen och landsantikvarien har under 1968 medverkat vid upprättandet av planer
för lokaliseringen av fritidsområden på Vänersnäs och i Dalsland.
Det är ett väsentligt intresse för de antikvariska myndigheterna
att kunna medverka vid den översiktliga planeringen eftersom detta är det mest effektiva sättet att på ett tidigt stadium skapa förutsättningar för ett bevarande av kulturhistoriskt värdefulla minnesmärken och miljöer. När det gäller kulturlandskapet och större
sammanhängande miljöer är det endast genom översiktlig planering
och ett effektivt samarbete med andra myndigheter som ett skydd
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överhuvudtaget kan skapas. Emellertid kräver ett meningsfullt
deltagande i den översiktliga planeringen att landsantikvarien har
medel till de inventeringar som är nödvändiga för ett ställningstagande. Så är ännu inte fallet. Denna fråga måste snarast få en
lösning;
Ans(jkan om medel från arbetsmarknadsstyrelsen har ingivits för
iståndsättande av Lokhuset vid gamla slöjdskolan på Nääs samt
Sundals Ryrs gamla kyrka.

Vårdarbeten.
De under 1962 påbörjade markvårdsarbetena på fornminnesområden i samarbete med arbetsmarknadsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen har fortsatt och under året har 45 platser varit föremål för
vård. Nya objekt har bl.a. varit fornborgen i Trollhättan och den
stora hällkistan på Håvared i Skallsjö.
Med anledning av att markvårdsarbetena tidigare än i andra län
påbörjades i stor skala just i Vänersborgs landsantikvariedistrikt
anordnades under sommaren utställningen FORNMINNESVÅRD
- LANDSKAPSVÅRD. Under första veckan i september företogs
en besiktning och översyn av flertalet markvårdsplatser med deltagande från riksantikvarieämbetet och skogsvårdsstyrelsen. Den
5 september hölls den årliga markvårdskonferensen med deltagande
av samtliga intressenter i verksamheten.

Fältarbeten och undersökningar.
Liksom tidigare år har markvårdslagen delvis varit sysselsatta
vid utgrävningarna i Lödöse, som under året har reorganiserats och
fått en fastare ekonomisk bas genom att ansvaret för verksamheten
har övertagits av riksantikvarieämbetets uppdragsverksamhet.
Ett fynd av en medeltida doppsko av brons vid uppförandet av
en villa på Rotenäs i Frändefors föranledde en undersökning av
fyndplatsen. Undersökningen bekostades av riksantikvarieämbetet.
Inga ytterligare fynd framkom.
I samarbete med museet har fotograferna Stig Hjelm och Rolf
Lantz påbörjat en fotografisk dokumentation av brytningen mellan
gammalt och nytt i Västra Tunhems kommun. Avsikten är att materialet skall bilda underlag för en utställning 1969.
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Utställningsverksamheten.
Under andra halvåret anordnades 9 utställningar på museet. Antalet besökare var 6.193.
14.7 -27.9

FORNMINNESVÅRD

-

LANDSKAPSVÅRD.

Utställningen var dels en redogörelse för 15 års
markvårdsarbeten i länet, dels avsåg den att sprida
kunskap om alla de sevärda platser som gjorts i
ordning. Dessutom innehöll den ett instruerande av·snitt för hembygdsvårdare och sommartorpare.
6.10-13.10

BENGT ELLIS, oljemålningar
konstförening).

(Göta Alvdalens

20.10-27.10

HOLGER KARLSSON (Göta Alvdalens konstförening). Ett urval av konstnärens grafik och teckningar
1951-1968.

6.11-27.11

SOM VI SER DEM. BILDERAVSVENSKFORNTID. Vandringsutställning från Statens Historiska
Museum. Utställningen har genom förmedling av
Vänersborgs museum erbjudits till alla skolor, bibliotek och sjukhus i Alvsborgs län.

6.11-15.12

FORNFYND FRÅN DALSLAND 1968. Miniutställning som visade fynden från riksantikvarieämbetets undersökningar vid Tån i Brålanda, Jolsäter
i Högsäter och Bön i Råggärd under 1968.

10.11-17.11

OCKUPERAD STAD - TYSKAR MOT HITLER. Två utställningar om åsiktsförtryck. Ockuperad stad, ett bildreportage av Sune Jonsson från
ryssarnas ockupation av Prag 1968, var en vandringsutställning från Västerbottens museum. Tyskar
mot Hitler ordnades i samarbete med Västtyska konsulatet i Göteborg.
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1.12- 8.12

15.12-19.1

KURT DEJMO (Göta Alvdalens konstförening).
Fotognlifisk konst och textilier, de senare utförda
tillsammans med Ulla-Britt Emitslöf-Dejmo.
NYGAMMALT. Utställningen visade den stora nyfabrikationen av nya ting efter gamla modeller, och
ville belysa vårt beroende av det förflutna. Utställningen, som blev en stor publikframgång, byggde
på en tidigare utställning i Nordiska museet och
anordnades i samarbete med detta museum.

Annan informationsverksamhet.
Tjänstemännen har anlitats som konsulter av enskilda personer,
organisationer och myndigheter. A v särskild betydelse har som tidigare varit arbetet för Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund. Föredrag och visningar för olika organisationer har hållits
vid flera tillfällen. Bland annat har landsantikvarien föreläst om
markvård på fornminnesområden på skogsbruksskolorna i Dals Ed
och Ostad samt på Borås museum.
I samarbete med FORNMINNESVÄRD-LANDSKAPSV ÄRD
anordnades den 30.8-5.9 en "Fornminnes- och markvårdsvecka"
med föredrag av landsantikvarie Sven Axel Hallbäck, Skara och
markvårdsassistent Ingvar Jansson, riksantikvarieämbetet samt bussutflykter till fornminnesområden i södra Dalsland och i Västra Tunhem. Utflykten till Västra Tunhem dubblerades den 18 september.
Den 25.10 ordnades en bussresa till utgrävningarna i Lödöse och
till Lödöse museum. Utfärderna var en stor publikframgång och
verksamheten kommer att fortsätta under 1969. En stencil med information om sevärda fornminnesplatser runt Vänersborg har iordningställts och blivit mycket populär bland museets besökare.
Under utställningarna OCKUPERAD STAD och TYSKAR
MOT HITLER ordnades kvällsprogram i samarbete med ABF. Två
kvällar visades tjeckisk film och den 13.11 talade lektor Herbert
Bartholmes om den tyska utställningen.
Flertalet utställningar har rönt stort intresse från skolorna. skolbesöken gäller emellertid av schematekniska skäl framför allt konst-
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utställningarna. Kontakter har tagits med skolstyrelsen och med
de enskilda skolorna i Vänersborg för att mera effektivt integrera
museets verksamhet i skolundervisningen. Under november gjordes
ett försök med en koncentrationshalvdag vid Huvudnässkolan i anslutning till museets utställningar. Tyvärr har museet genom bristen på personal hindrats från att ytterligare satsa på skolverksamheten.

Nyförvärv.
Bland märkligare nyförvärv under året kan nämnas en sängkam··
marmöbel från 191 O-talet, en dockvagn som tillhört Birger Sjöberg
samt den tidigare nämnda medeltida doppskon från Rotenäs i Frändefors. Doppskon donerades till museet av Föreningen Vänersborgs
Musei Vänner, som under året också har skänkt en teckning av
konstnären Gunnar Jansson, Dals-Långed.
Vänersborg i mars 1969.
Sten .l?..entzhoge
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Gillebroder l
Vi hoppas att du gillar vår Årsskrift.
Och tycker att den är bra.
Ibland kanske du rentav tycker att den är riktigt bra.
Riktigt bra t.ex. att ha till hands när du inte längre vågar lita pd
ditt minne, men i någon gammal årgång finner de uppgifter om
personer eller händelser, som du söker.
Om inte Årsskriften en gång om året kom till dig skulle du säkert
sakna den.
Årsskriften kostar pengar!
Vi behöver din hjälp för att i fortsättningen klara våra utgifter.
Du får ett inbetalningskort!
Kasta det inte i papperskorgen!
Om du inte nu använder det, göm det någonstans där du lätt kan
hitta det.
N ågon gång kanske dina tankar i tacksamhet går till din hemstad2
Kanske till Gillet?
Någon gång kanske du har något att glädja dig åt, något att fira;
en framgång, en lycklig händelse!
Låt då också Gillet få del av din tacksamhet och din glädje.
Leta fram inbetalningskortet med postgiro 32 93 19 och sänd ett
bidrag, hur litet som helst.
Hjälp oss att klara Årsskriften.
Din Årsskrift.
Vi tackar!

STY RELSEN.
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V.ANERSBORGS SDNERS
MEDLEMMAR
1 9 6 8.

GILLES

MEDLEMMAR.
Födelse·
år

ALBRECHTSON, ERIC, fd. Tillskärare, Vänersborg .
o.
ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingeniör, Vänersborg o o o
ALFREDSSON, EVERT, Konditor, Krylbo o o o o oo oo o o oo o o oo. o o
ALFREDSSON, GtJSTA, Försäljare, Vänersborg o o.. oo o. o oo o o.
AHLIN, GtJRAN, Ingeniör, Vänersborg, ständig medlem o... o. o o
AHLIN, LENNART, Bilskolechef, Vänersborg o..
o o o. o o. o. o
AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg ... o... o.. .
ALMQVIST, LARS, Jägmästare, Lerum ........ o............ .
ALMQVIST, SVEN, Bitro överläkare, Solna .......
ALMSTRtJM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv .....
ANDERSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg ....... oo.. oo o
ANDERSSON, ALLER, Skolvaktmäsrare, Vänersborg .. .
•:·ANDERSSON ARNE, Yrkesvalslärare, Bromma ............. .
ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg ............ o o o
ANDERSSON, ER! C, Expeditionsvakt, Vänersborg o o o o.. o oo o o.
ANDERSSON, ERIK, Fabrikör, Vänersborg o.. o o. o •••••••• o o o
ANDERSON, FRANK, Elingeniör, Vänersborg .. o.......
*ANDERSSON, FRITIOF, fd. Jordbruksförman, Vänersborg .
ANDERSSON, GtJSTA, Sjukhusinrendent, Vänersborg .. o. o... o.
ANDERSSON, GtJSTA, Sjukvårdare, Lund ......
ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg .....
o o.....
*ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg .
o oo . o o
ANDERSSON, KARL, Göteborg ........................... .
ANDERSSON, KARL-ERIC, Köpman, Vänersborg ......
oo o
ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg o o. o ooo o
ANDERSON, CHRISTER, Studerande, Vänersborg o. o.. o. o
ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg o o oo o o
o
oo
ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg oo o o.. o.. o..
o.
ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg o.
o...... o. o o..
*ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg, innehavare av
gillets medalj (1955) .............. o........ oo oo.... o
*ANDERSSON, OSCAR, Elinstallatör, Vänersborg .. ooo o. oo o o o
ANDERSSON, PER-GöRAN, Köpman, Vänersborg o o. o.
*ANDERSSON, RAGNAR, fdo Köpman, Bräckan, Frändefors o o
ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg o o o . o o. o o
ANDERSSON, TORSTEN, Förrådsintendent, Vänersborg o o . o o o
ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg
ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg
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

•••

1894
1924
1914
1922
1944
1916
1923
1903
1931
1910
1917
1909
1917
1914
1915
1909
1914
1897
1913
1910
1918
1910

1896
1923
1925
1945
1930
1915

1922
1892

1897
1936
1919
1918

1914
1900
1906

Inträo
des år
5~

55
55
51
58
';4

58
57
46
55
60
55
43
54
51
60
67
42
46
54
65
29
45
58
53
55
59
53
51
42
38
60

35
45
55
61

54

*ANDREASSON,

HARR Y, Arkitekt, Vänersborg ............. .
ANDREASSON, KARL, Museivaktmästare, Vänersborg ....... .
ANDREEN, ANDERS, Järnhandlande, Vänersborg ......... .
ANDREEN, BER THEL, Järnhandlare, Vänersborg ........... .
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg ..................... .
AR VEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg ....... o o.. o..... .
AR VIDSSON, BIRGER, schaktmästare, Köping o.......... o..
AR WIDSSON, UNO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg ....... .
ASPMAN, ARNE, Elektriker, Avesta ...................... .
BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg ................. o
BACK, HELGE, fdo Förman, Vänersborg ..................... o
BACK, JAN, Konditor, Vänersborg o . o o.. o.. o.. oo. o......... .
BACKMAN, GUNNAR, fd. Bankkassör, Arvika .... o . o... o.. .
•>BARKSTEDT, SIGURD, fd. Apotekare, Vänersborg ......... .
BEHRNS, KARL, Expeditionsförman, V. Frölunda ......... o..
BEHRNS, RAGNAR, Överskötare, Vänersborg .... o o....... .
•:·BENGTSON, HJALMAR, f. Personalföreståndare, Skövde ... .
BENGTSON, JAN, Konditor, Skövde o... o... o... o... o.... o
BENGTSSON, RAGNAR, fdo Linjemästare, Trollhättan o...... .
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg o...... o...... o..... oo .
BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg ............ o.. o..
BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg ..... o o... o..........•. o..
BERG, KARL, Vänersborg .. o.. o..... o . o o . o......... o..... o o
BERG, LARS, Vänersborg .............. o.................... .
BERG, SUNE, Akeriägare, Vänersborg o. o... o. o............ .
BERGER, GUNNAR, Ingeniör, Vänersborg, ständig medlem ... .
BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg .... o.. o...... o. o o ..
*BERGGREN, ERIC, Intendent, Ana Capri, Italien ... o. o oo. o o o
''BERGLUND, GöSTA, Sjöingeniör, Malmö o. o.............. .
BERGMAN, KARL-ERIK, Ingeniör, Göteborg o... o o. o oo.. o.. o
•>BERGSTRÖM, AXEL, fdo Landskamrerare, Falun . o . o o. o. o . o .
*BERGSTRöM, GUNNAR, Odont. d:r, Örebro
o o. oo o.. o. o . o .
''BERGSTRöM, THORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg o o oo... .
>:·BERRMAN, GöSTA, Ämneslärare, Göteborg ........ oo ..... .
BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Upper Darby (U.SoA.) .. oo ... .
!HEL, GÖSTA, Direktör, Stocksund . oo ........ oo o.... o o.. o .. .
BJÖRKMAN, LENNART, sjukvårdsdirektör, Vänersborg . o o o..
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Vänersborg . o. o.. o.. o o oo o
BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg o. o.. oo o oo o oo oo o oo
''BJÖRNDAHL, ERIK, fd. Bokbindaremästare, Vänersborg o oo o
BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg o.. .
BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg .... o.
BODEN, SIGVARD, Ingeniör, Bandhagen, ständig medlem o o. o
BODEN, STIG, Ingeniör, Johanneshov, ständig medlem o.. oo o
BODEN, SVEN, Ingeniör, Gislaved, ständig medlem ...... o.... o
o

•• o

o

1901
1907
1938
1908
1914
1912
1897
1927
1920
1918
1899
1934
1890
1885

30
53
68
66
66
61
46
60
59
55
54
63
45
30
55
66
33
65
55
68

1902
1910
1905
1943
1903
1968
1920
53
1944
68
1899
66
1967
68
1939
67
1943
55
1904
54
1911
32
1920
43
1920
48
1892
26
1906
23
1912
29
1910
43
1901 (24)62
1911
46
1923
65
1927
54
1929
54
1888
37
1926
60
1912
54
1923
55
1914
55
1918
47

51

BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg ..................... .
BORG, FRITZ, fd. Hälsovårdstillsyningsman, Trollhättan ....... .
·~·BORGLIND, CARL, fd. Häradsskrivare, Stockholm NO ... .
BRIGELIUS, GUNNAR, Disponent, Malmö ................. .
BROCKNER, TORSTEN, fd. Kamrer, Västerås ............. .
''BROMAN, LASSE, Läroverksadjunkt, Vänersborg t ......... .
''BDGLER, JOHN, f. Landskanslist, Vänersborg ............. .
BKCKSTRÖM, BERTH, Äkeriägare, Vänersborg ............... .
BKCKSTRÖM, GUNNAR, Äkeriägare, Vänersborg ........... .
BKCKSTRöM, TORSTEN, Äkeriägare, Vänersborg ........... .
•:·CEDERGREN, GöSTA, Länsläkare, Linköping ............. .
::·CEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Båstad ............. .
''CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle ................... .
CEDERHOLM, ÅKE, Direktör, Uddevalla ................ .
CEGRELL, ELOF, Tjänsteman, Vänersborg ................. .
CORSE, FOLKE, Expeditionsförman, Göteborg S ............. .
DAFGÄRD, BENGT, Bilskollärare, Vänersborg, ständig medlem
DAFGÄRD, GUNNAR, Direktör, Käl! by ................... .
DAFGÄRD, HENRY, f. Köpman, Vänersborg ............... .
DAFGÄRD, SVEN, Köpman, Vara ......................... .
DAHL, LENNAR T, Bergsingeniör, Sandviken ................. .
DAHLGREN, ARNE, Byråass., Vänersborg ................... .
*DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg ................. .
DAHLLöF, AXEL, Affärschef, Göteborg ..................... .
DAHLLÖF, MATS, Vänersborg ............................. .
·~DAHME, ALGOT, Ämneslärare, Uddevalla ............... .
DALGREN, HUGO, Mätningsingeniör, Vänersborg ........... .
DANIELSSON, INGVAR, Målaremästare, Vänersborg ....... .
DA VIDSSON, BIL T, 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 ................... .
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o.

o

••••••••

••••••••
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!906

48

1881

so

1888 (09)32
54
1919
61
1898
19061 (07)23
1904
31
67
1947
67
1932
54
1907
1905
30
1907
30
1911
30
1913
55
49
1916
1909
6'5
50
1939
1919
67
1903
53
53
1898
48
1924
55
1918
30
1896
1911
55
1965
67
1909
39
51
1911
1920
55
64
1938
1893
52
21
1895
32
1891
60
1898
62
1900
.>O
1899
56
1934
46
1903
55
1903
48
1894
44
1919
50
1924
65
1935
53
1916
1916
60
65
1951

::·ELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma ....
::·ELMQVIST, FREDRIK, fd. Lokförare, Vänersborg ......... .
''ELOW, PER, Sparbankskamrer, Brålanda
*ELOW, STIG, Ingeniör, Sundsvall .
EMANUELSSON, ERIC, Försäljare, Vänersborg ............. .
::·ENGLUND, GUNNAR, Direktör, Djursholm ............... .
ENGLUND, CLAES, Ingenjör, Vänersborg ................. .
ENGLUND, MAGNUS, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
*ENGLUND, NILS, Leg. läkare, Vänersborg ................. .
ENGLUND, NILS ERIK MAGNUS, Vänersborg, ständig medlem
ENGLUND, NILS TURE, Med. kand., Vänersborg ........... .
ERIKSSON, ALLAN, Överpostiljon, 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, GÖSTA, Skolvaktmästare, Vänersborg
ERICSON, HENNING, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg
ERIKSSON, HENRY, Landstingsassisten t, Vänersborg ...
ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg .......
•<ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg ............... .
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg, ständig
medlem ..................................
ERICSON, KARL, f. Kommunalråd, Vänersborg ........... .
ERIKSSON, OLOV, Steward, Vänersborg ................... .
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 ............. .
FAGERSTROM, AR VID, Skofabriksarbetare, Vänersborg ....... .
FALK, HARRY, Åkeriägare, Vänersborg ..................... .
FALK, ÅKE, Transportledare, Vänersborg ................... .
FILIPSSON, GöSTA, Snickare, Vänersborg ................. .
FORSS, ERIC, Tullförvaltare, Södertälje ..................... .
FRANSSON, ÅKE, Skomakaremästare, Vänersborg ........... .
FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg .......
FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg ...........
FRA.NDEGÅRD, BENGT-OLOF, Vägtekniker, Vänersborg ..... .
FRA.NDEGÄRD, PER ARNE, Rektor, Töreboda ............. .
FRA.NDEGÅRD, SVEN AXEL, Förvaltare, Jönköping ....
o
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1919
1903
1906
1912
1916
1913
1943
1949
1909
1966
1939
1913
1944
1889
1913

1901
1909
1912
1918
1913
1902
1909
1966
1908
1939

1896
1911
1932
1920
1906
1911
1921

1925
1909
1906
1942
1914
1910
1910

44

42
30
30
51
42
47
49
30
66
47
55
54
21
46
55
64
46
66
55
50
55
66
43
54
59
57
65
46
55
55
58
61

67
55
66
68
52
67

1940

68

1945

67
67
67

1927
1920
1922

67

53

''FRÖBERG, GöSTA, Apotekare, Vänersborg ................. .
FRÖJD, EINAR, Ekonomibiträde, Vänersborg ................. .
FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg ................... .
*GADDE, ELOF, Direktör, Vänersborg ....................... .
<·GADDE, NILS OLOF. Sporthandlare, Vänersborg ........... .
GALLE, KJELL, Möbelhandlare, Vänersborg ................. .
GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg ....................... .
GEMVIK, GöSTA, Intendent, Stockholm ................... .
GEMVIK, OLOF, Direktör, Näsbypark ..................... .
GILLBERG, GöSTA, Köpman, Trollhättan ................. .
GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg ......... .
GLASSELL, LENNART, Typograf, Vänersborg ............... .
GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Vänersborg ................. .
GRANSTRÖM, AXEL, Direktör, Vänersborg ................. .
GRANSTRÖM, ROLAND, Rörentreprenör, Vänersborg ....... .
':·GRUNDBERG, HADAR, fd. Godsägare, Uppsala, innehavare av
gillets medalj (1956) ............................... .
GRöNBERG, ALBERT, Med. dr., Vänersborg ............. .
GRÖNBERG, MATS, Civilingeniör, Åkersrunö ............... .
''GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg ............... .
GULZ, LENNART, Fil. mag., Vänersborg ................. .
*GULZ, THORSTEN, Driftschef, Vänersborg, gilleskrivare, andre
Jlderman, innehavare av gillets medalj (1967) ......... .
GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Angelholm ......... .
GUSTAFSSON, EL VING, Representant, Vänersborg ......... .
GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg ........... .
GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg ........... .
GöTHBERG, INGVAR, Serviceråd givare, 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
HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Vänersborg ......... .
HALL, KARL-ERIK, Verkstadsarbetare, Vänersborg ......... .
''HALLBERG, KURT, fd. Drätselkontorist, Vänersborg, innehavare
av gillets medalj (1957) ............................. .
HALLBERG, NILS, Ingeniör, Göteborg ..................... .
HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg ........... .
HALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänersborg ............... .
HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg ................. .
HALLQVIST, TAGE, Med. lic., Vänersborg ................. .
HAMMAR, GUSTA V, Köpman, Vänersborg ................. .
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1897
1901
1884
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1932
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1939

24
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56
30
34
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47
46
66
55
46
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07
59
60

44
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1905
1932
1922
1935
1918
1932
1909
1919
1922
1922
1908
1941
1931
1946
1912

2S
46
65
66
55
64
55
65
66

1893
1912
1915
1925
1917
1926
1904

16
55
66
45
67
45
55

53

30
53
52
68

52

*HAMMARSTRÖM, UNO, Kapten, Umeå, ständig medlem
HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg ooooo oo o
oo
HANSSON, EINAR, fd. Lokförare, Vänersborg ............. .
::·HANSSON, KNUT, Vänersborg ................. o......
HANSSON, CHRISTER, Hovmästare, Örebro, ständig medlem
''·HANSSON, VICTOR, fdo Kyrkovaktmästaxe, Vänersborg
o
HARLITZ, AL VAR, Ingenjör, Vänersborg ...............
HARLITZ, GUNNAR, Sjöingenjör, Vänersborg ............. .
HARLITZ, LENNART, Studerande, Vänersborg ...... o...
HARRING, RAGNAR, Rektor, Vänersborg
o... o..
::·HASSELBERG, GÖSTA, Professor, Uppsala ............... .
::·HASSELLUND, NILS, Ingenjör, Kinna ................... .
HEDBERG, AXEL, fd. Bangårdsmästare, Uddevalla ......... .
•:·HEDEN, ALLAN, Stadskanslist, Vänersborg ............... .
HEDEN, LASSE, schaktmästare, Borås ..................... .
HED STRÖM, AR VID, Elektriker, Vänersborg
HELLMAN, BERTIL, Avdelningschef, Göteborg .. o. o o. oo.. o
*HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg o. oooooo.. ooooo
''HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg
o.. o.
o..
HELLMAN, EVALD, Assistent, Uppsala
..
o..... o.
HELLSTROM, ARNE, Köpman, Vänersborg ................. .
''HELLSTRÖM, RAGNAR, Köpman, Vänersborg ..........
HERMANSSON, JAN ÖRJAN, Kontorist, Vänersborg . o..... .
HJELM, BERTIL, Maskinist, Vänersborg ....... o. o..... o... .
HJELM, HELGE, Teckningslärare, Vänersborg
o.
oo. o. o... o
HJELM, PER-OLOV, Fångvårdstjänsteman, Vänersborg ..... ooo
HOLM, ALLAN, Tjänsteman, Vänersborg o...............
HOLM, HERBERT, Förrådsman, Vänersborg . o
o
HULTGREN, GtlSTA, Ingenjör, Göteborg ................... .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg .
HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg ...
o.
HtlGBERG, PER, Disponent, Uddevalla . o
o.
HtlGZELL, LENNART, Tjänsteman, Nynäshamn ... o....... o..
IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad ........
IDEBERG, TORE, Tandläkare, Vänersborg ....
JACOBSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg ............... .
JACOBSON, ROLF, Kamrer, Vänersborg .....
JANSON, BENGT, Gruppchef, Göteborg ................... .
JANSON, GÖSTA, Konsul, Barranquilla (Colombia)
o.....
JANSSON, KARL, f. Faktor, Vänersborg . o. o............... .
JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg ............
JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg, kassafogde, Gillevärd ..
JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg ................. .
JARHED, KARL, Byggnadsarbetare, Vänersborg ..... o...
JARHED, SUNE, Tjänsteman, Vänersborg ....... ooooo... o. o
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1899
1924
1896
1889
1942
1878
1908
1940
1943
1905
1909
1901
1899
1907
1934
1904
1900
1906
1898
1902
1930
1905
1949
1910
1908
1932
1907
1903
1910
1953

2ll
52
48

38
57
23
66
64
64
59
12

36
55
34
57

63
55
29
30

55
64
43
6'7
65

60
58

53
50
58
66

1923
1922
1934
1932
1901
1908
1936
1920
1902
1900

53
64
61
53
57
59
50
49
55

1938

66

65

1909 (30)49
1926
58
1895
54
1920
55

55

JARN, GöSTA, Agronom, Härnösand ....................... .

1927

*JENNISCHE, BENGT, överläkare, Vänersborg ............. . 1913
JENNISCHE, MATS, Agronom, Knivsta, ständig medlem ..... .
JENNISCHE, PER, Fil. kand. Uppsala, ständig medlem ..... .
JENNISCHE, ÅKE, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
*JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping ............. .
JOHANSSON, ALLAN, Bagaremästare, Vargön ............. .
JOHANSSON, ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg ......... .
*JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg ..... .
JOHANSSON, BERTIL, Direktör, Vänersborg . . . . . . . . . . . ... .
'-.JOHANSSON, EMIL, fd. Köpman, Vänersborg ............. .
JOHANSSON, EVERT, Transport!edare, Vänersborg ......... .
JOHANSSON, EVERT, Köpman, Vänersborg ............... .
JOHANSSON, GOTTHARD, fd. Slussmästare, Trollhättan ... .
JOHANSSON, GUNNAR, Konditor, Vänersborg ........... .
JOHANSSON, GUNNAR, Typograf, Vänersborg ........... .
JOHANSSON, GUSTAV, Boktryckare, Vänersborg ......... .
JOHANSSON, GUSTAF, Skofabriksarbetare, Vänersborg ..... .
·~ JOHANSSON, HARR Y, Barberare, Vänersborg ............. .
JOHANSSON, HARRY, Modellör, Kurnia ................... .
JOHANSSON, HARR Y, 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, JOHN ERIK, Kommunalarbetare, Vänersborg ..
JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg ....... .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg ........... .
*JOHANSSON, KARL G., Byggnadssnickare, Vänersborg ....... .
'cJOHANSSON KJELL, sjukvårdare, Vänersborg ............. .
JOHANSSON, MA TS, Försäljare, Vänersborg ............... .
JOHANSSON, OLOF, Instrumenttekniker, Vänersborg ....... .
•:·JOHANSSON, OSCAR G., fd. övermaskinist, Mölndal ..... .
•>JOHANSSON, OTTO, fd. Köpman, Mellerud t ............. .
JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg ..... .
JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg ........... .
JOHANSSON, STEN, f. Motorförman, Vänersborg ........... .
JOHANSON, STURE, Redaktör, Farsta ..................... .
JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg ............. .
JOHANSSON, TAGE INGVAR, Ingenjör, Göteborg C ....... .
JOHANSSON, VALFRID, fd. Skofabriksarbetare, Vänersborg ..
''JOHANSSON, ÅKE, Fotograf, Vänersborg ................. .
JONSSON, BENGT R., Docent, Solna ..................... .
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1941
1943
1947
1898

1914
1907
1903
1912
1887
1920
1916
1899
1933
1946
1905
1904
1899
1910
1907
1891
1908
1900
1928
1918
1910

1923
1908
1927
1897
1910
1937
1935
1885
1888
1905
1930
1902
1923
1937
1932
1894
1908
1930

54
30
64
64
64
26
68
59
30
55
19
60
58
50
66

66
53
54
30
54
60
42
44

30
65
55
55
66
66
53
28

42
67
59
44
25
53
65

55
57
59
67

se
34
54

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, Eslöv ......................... .
•:·CARLSSON, ALBERT, fd. Köpman, Vänersborg t ......... .
KARLSSON, BERTIL, Elinstallatör, Hägersten ............... .
CARLSSON, BERTIL, Lagerchef, Vänersborg ............... .
CARLSSON, BERTIL, Off.-aspirant, Väners borg, ständig medlem
•:·CARLSSON, ELOF, f. Direktör, Vänersborg, ständig medlem ..
*CARLSSON, GUNNAR, Förrådsmästare, Vänersborg ......... .
KARLSSON, HADAR, Kommunalråd, Vänersborg ........... .
KARLSSON, HILDING, Bagaremästare, Vänersborg
......... .
CARLSSON, INGEMAR, Ingeniör, Vänersborg ............... .
*CARLSSON, CARL ANDERS, fd. Direktör, Vänersborg, ständig
medlem ........................................... .
*CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg ......... .
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg ........... .
CARLSSON, CARL-OTTO, Teknolog, Vänersborg, ständig medlem ............................................... .
CARLSSON, KENTH, Studerande, Vänersborg ............... .
CARLSON, KJELL, Omnibussägare, Vänersborg ............. .
CARLSSON, KJELL, Vänersborg ........................... .
KARLSSON, CLAES, Köpman, Vänersborg ................. .
KARLSSON, KNUT, Målare, Vänersborg ................... .
CARLSSON, LENNART, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingeniör. Vänersborg ........... .
CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg ................. .
CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg ............... .
KARLSSON, ÅKE, Snickare, Vänersborg ..................... .
CARLSTRÖM, ERIK, Representant, Karlstad ............... .
KIHLBERG, ERIK, fd. Kraftverkstjänsteman, Vänersborg ..... .
KIHLSTRÖM, LARS, Fastighetsförva!tare, Vänersborg ....... .
KIHLSTRÖM, LARS GöRAN, Banktjänsteman, Vänersborg ... .
CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg ............. .
KLING, CARL-OTTO, Byggnadsingeniör, Vänersborg ......... .
KLING, LARS, Teknolog, Vänersborg ....................... .
KLING, VALDEMAR, Elinstallatör, Vänersborg ............. .
KNUTSSON, GUNNAR, Verkmästare, Vänersborg ........... .
KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika ............. .
KOREN, GöSTA, Kamrer, Trollhättan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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46
45
66
63
45
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54
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1897
1909
1917

32
3G
66

1939
1952
1910
1900
1908
1896
1946
1919
1926
1914
1915
1922
1895
1907
1936
1916
1913
1945
1910
1905

47
60
55
54
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47
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67
59
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55

1934

1908

68
55
54
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CORNELIUSSON, HJALMAR, Ingenjör, Bengtsfors ......... .
KRAFFT, GUNNAR, Verkstadsägare, Vänersborg ............. .
*CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, Göteborg ..... .
LANEVALL, OLOF, Försäljningschef, Spånga ................. .
LARSSON, ANDERS, Vänersborg, ständig medlem ........... .
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19~9

1917
1892

18

55
42
55
29
60
51
41

65
54
55
53
42
42
66
65
26
61
61
55
46
58

60
32
54
52
52

1885

30
54

1901
1913
1910

46
40

55

63

''WESTERLUND, SVEN, Häradsskrivare, Södertälje ......... .
>:·WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg ................... .
*WESTHALL, CURT, 1 :ste Länsassessor, Halmstad ........... .
WETTERLUNDH, SIXTEN, Konditor, Trollhättan ........... .
::-WETTERLUNDH, SUNE, Verkst. direktör, Malmö ......... .
*WIBOM, TOR, fd. Major, Stockholm, innehavare av gillets medalj
(1955)

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

WIDQVIST, LARS-OLOF, Gymnasti-klärare, Vänersborg ....... .
WIDQVIST, STEFAN, Studerande, Vänersborg ............... .
WIDQVIST, ULF, Studerande, Vänersborg ................... .
WIKNER, ALFRED, New York ........................... .
WIKNER, KARL- WILHELM, Prakt. läkare, Kurnia ......... .
>:·WIKSTRC!M, HELGE, fd. Kapten, Uppsala ............... .
WIKSTROM, CARL-HELGE, Civilekonom, Göteborg ....... .
WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby ......... .
''·WILHELMSSON, CARL, fd. Gasverksarbetare, Vänersborg ... .
''·WREDBERG, BIRGER, Frisörmästare, Vänersborg ......... .
WULF, ANDERS, Pol. studerande, Vänersborg ............... .
WULF, CURT, Direktör, Vänersborg ....................... .
WULF, ERIK, Studerande, Vänersborg ..................... .
WULF, GUNNAR, Försäljningschef, Skå ................... .
WÄRNE, ALBIN, fd. Folkskollärare, Vänersborg ............. .
WKRNE, OR VAR, Kontorist, Trollhättan ................... .
ZETTERBERG, KARL GUSTA V, Servicemontör, Vänersborg ... .
ZETTERBERG, SVEN, Vänersborg ......................... .
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg ................... .
ZETTERBERG, THORSTEN, Chaufför, Vänersborg ........... .
ÅBERG, BERTIL, f. Brukstjänsteman, Vargön ............... .
ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg ..................... .
ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg ............. .
ÅKESSON, NILS ERIK, Major, Härnösand ................. .
>:·ÄSTROM, HELGE, f. Poliskommissarie, Vänersborg ......... .
OBERG, ERIK, Komminister, Alingsås ....................... .

*

=

innehavare av gillets 25-årstecken.
Antal medlemmar under året: 650.
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1912
1905
1908
1905
1904

38
34
36
55
28

1885
1919
1948
1943
1899
1903
1894
1923
1924
1889
1896
1943
1903
1950
1937
1890
1928
1917
1888
1950
1913
1900
1920
1923

06

1922

1902
1913

58

66
66
66
59
28
46
51
35
43
63
63
63
63
49
53
64
64
64
58

55
55
61
46
42
60

TILLKOMNA UNDER ÅR 1969.

ANDERSSON, RAGNAR, Verkmästare, Vanersborg ......... . 1921
ANDERSSON, HUGO, Televerksarbetare, Vänersborg ....... . 1917
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal .......................... . 1916
JOHANSSON, KARL-ERIK, Representant, Göteborg ......... . 1914
LANDBERG, BERTIL, Advokat, Vänersborg ............... . 1895
LARSSON, GOTTFRID, f. Hemmansägare, Vänersborg ....... . 1896
LINDSKOG, STURE, Köpman, Trollhättan ................. . 1895
LUNDIN, GUNNAR, Direktör, Vänersborg ................. . 1907
LUNDIN, JAN, Vänersborg ............................... . 1936
RAHNER, STEN ERIK, Med. stud., Göteborg ............... . 1947
SJOO, STIG, Ingenjör, Göteborg ........................... . 1918
SKOGLUND, FOLKE, Verkstadsarbetare, Vänersborg ....... . 1915
TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg ....................... . 1944
TIDSTRAND, HARR Y, Bankkamrer, Vänersborg ........... . 1909
UL VEGA.RDE, DAG, Pol. mag., Sundsvall ................. . 1941
UL VEGA.RDE, SVEN-OLOF, Fil. stud., Vänersborg ......... . 1945
ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg ........... . 1903

68
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69

Styrelsen är tacksam för uppgift å 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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VANERSBORGS SDNERS GILLE 1969.
Styrelse.
SAHLIN, ERIK, Länspolischef, Förste ålderman 1964.
GULZ, THORSTEN, Driftchef, Andre ålderman, Gilleskrivare 1954.
]ANSON, OLOV, Kamrer, Kassafogde, 1964.
SAHLIN, STEN, Direktör, Bisittare 1962.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Bisittare 1964.
LIND, SVEN, Disponent, Bisittare 1966.
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968.

LARSSON, STIG, Kamrer, Ersättare 1966.
RANER, LENNART, Köpman, Ersättare 1968.

Beredningsnämnd.
GULZ, THORSTEN, Driftchef, Gilleskrivare.
JANSON, OLOV, Kamrer, Gillevärd.
LUNDBORG, EVERT, Köpman.
LARSSON, STIG, Kamrer.
BJORKMAN, LENNART, sjukvårdsdirektör.
DA VIDSSON, BIL T, Banlnjänsteman.
MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent.

Årsskriftsnämn d.
P ÅRUD, NILS, Universitetslektor.
SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie.
JOHANSON, STURE, Redaktör.
LUNDGREN, SUNE, Rektor.
GULZ, THORSTEN, Driftchef.
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Räkenskapsgranskare.
THERNQUIST, KJELL, Redovisningsman.
DA VIDSSON, BIL T, Banktjänsteman.

MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Ersättare.

STIFTELSEN VA.NERSBORGS SöNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1969.
Styrelse
SAHLIN, ERIK, Länspolischef, Ordförande 1964.
GULZ, THORSTEN, Driftchef, Vice ordförande, Sekrett:rare 1954.
JANSON, OLOV, Kamrer, Kassör 1964.
SAHLIN, STEN, Direktör, Ledamot 1962.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Ledamot 1964.
LIND, SVEN, Disponent, Ledamot 1966.
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968.

LARSSON, STIG, Kamrer, Suppleant 1966.
RANER, LENNART, Köpman, Suppleant 1968.

Revisorer.
THERNQUIST, KJELL, Redovisningsman.
DA VIDSSON, BIL T, Banktjänsteman.

MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Suppleant.

67

VKNERSBORGS DOTTRARS GILLE 1969.

Styrelse
SELNERT, MAUD, Fru, Första åldermor.
NILSSON, GERD, Fru, Andra åldermor.
SVKRD, AGNES, Fru, Första gilleskrivar~.
PETRE-STROM, INGRID, Fru, Andra gilleskTivare.
FORSELL, GUNHILD, Fru, Kassafogde.
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gillevärdinna.
LJUNGGREN, GRETA, Fru, Gillevärdinna.
TENG, KAISA, Fru, Gillevärdinna.
NORDGREN, ASTRID, Fru, Gillevärdinna.
AHLIN, ANNA-LISA, Fru, Ersättar~'·
HEDEN, ADA, Fru, Ersättare.

Beredningsnämnd
tJBERG, ALVA, Fru
ROSLIN, GUNHILD, Fru.
JACOBSSON, LISA, Fröken.
NILSSON, GERD, Fru.
ARVIDSSON, KARIN, Fru.
CARLSSON, BRITA, Fru.
SAND, ASTRID, Fru, Ersättare.
PETR:E-STROM, INGRID, Fru, Ersättare.

Arkivarie.
t.SBERG, AL VA, Fru.

Siffergranskare.
SKRNER, RUTH, Fru.
SJt.IGREN, STINA, Fru.
ZACKRISSON, ELSA, Fru, Ersättare.
GULZ, GRETA, Fru, Ersättare.
Gillet har 271 medlemmar, varav fem ständiga.
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NA.R NI KAN SPARA
NA.R NI BEHÖVER LÅNA
GÅ TILL HEMORTENs
OCH BYGDENS BANK

SPARBANKEN
VANERSBORG
Vänersborg

-

Brålanda

-

Frändefors

-

Vargön

SVENSKA HANDELSBANKEN

BANKEN FÖR HELA FOLKET

SVERIGES KREDITBANK
VÄNERSBORG

Erbiuder Eder sina tiänster

Årets bilköp.
Nu kan ni provköra nya Peugeot 504. Arets Bil.

Tenggrenstorpsvägen 10
Tfn 0521·13840 Vänersborg

---·-·--·-·-------1

KAISERBJÄLKLAGET

AB Jönsson & Claesson
VÄNERSBORG 1

Telefon 0521/138 75

i älj
General Motors
bilar
OPEL
CHEVROLET
BEDFORD

KVALITETSPRODUKTER

Automobilfirman

BRÖDERNA KARLCE AB
Vänersborg

Trollhättan

Tel. 120 75

Tel. 15401
16501

l !l
Iii l

Ingen rök utan eld
Ingen eld utan försäkring

1

LÄNsFÖRSÄKRINGAR
ÄLVSBORGS lÄN
Box 107

462 01 Vänersborg 1

Tel. 0521/160 40

ekiperar sig med

fördel i

BEKLÄDNADs
AFFÄREN AB

''Raka
o

sparet"

till Er
med

eldningsoDa
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
'----------------------·-------'

Vänersborg

Rekommmenderas !

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

Guld- och Silverarbeten
samt Matsilver

l
1

ger Er tillfälle välja en värdefull

och uppskattad gåva.

Vänersborgs Guld,&medsaffär . ·
--·----~

Edsgatan 18

V ÄNERSBORG

Tel. 102 26

Gör som }ag ...
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
Måleri AB
VERKSTAD:
Kronogaton 5

Telefon 131 25

BOSTAD:

Telefon 115 96

Utför allt inom yrket

----------

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

i

l

l mflOJ!ElliDIFffi:ltliDTml IKlOJmfliDITTlOJ!Ell
Edsgatan 12 B -

Ostra vägen 37 C Hedmansgatan 3 -

Tel. 101 10

Tel. 166 95
Tel. l 09 15

FORSTKLASSIGA
OCH
VÄLSMAKANDE

KONDITlJRIVAROR

Allt i TEGEL
AB TENGGRENSTORPS

TEGEL
Tel. 110 11 -

165 50.

-1

liD 11cJJIEW AIBliMIIE

1

VÄNERSBORG
Tel. 122 36

Tel. 125 32

ELDNINGS- ·
OLJOR

GRUS
MASKINGRÄVNING

Välj H S B - vägen till bostad!
Medlemsskap + insatssparande
lägenhet med bostadsrätt
lägenheterna erbjudas i turordning.
Bostadsrätten ger Er:

MEDINFLYTANDE,

när

det gäller

fastighetens förvaltning

När det gäller bostaden - tala med

HSB VANERSBORG
Kun·gsgatan 27, Vänersborg, tel. 11793

---

;---~~~~~~~~~~~-----

---

-

-------

Västkustens Fiskhall AB
Sundsgerfan 7

Telefon 105 60

Filialer:
Marieravägen 18
Vargön, Fyrkanten
Lager o. Bostad
Kök

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

165 58

20210
10314
11212

Dagligen färsk fisk
SKALDJUR - KONSERVEK - DELIKATESSER

--

GRANITFIRMAN

,SI)aUman
&
..___,.
/~lomgren
VÄNERSBORG

GRAVVARDAR

stenhuggeriet tel. 113 45

HAR NI VATTEN
Om inte -

Ring oss!

VATTENFR'AGAN LOSES PA EN DAG
på bästa och billigaste sätt
om Ni har tur med våra

NYA SNABBORRANDE MASKINER

PUMPANLÄGGNINGAR UTFORES

Svensk Maskinborrning
Tel. Trollhättan 138 92

Vänersborg 11311

l

KylFrysTvättmaskinerPlastbåtar köper Ni bäst och billigast
hos

••

LOTTAS SPARKOP
Petersbergsvägen 37 -

Tel. 172 16

/vars Korv
TORGET

VÄNERSBORG

KVALITETSVAROR

från

Malmö Wienerkorvfabriks AB

Ordna Edra
TURISTRESOR
med säker chaufför från

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

BEKVA.MA TURISTBUSSAR
FOR UPP TILL 49 PERSONER

Philipsons har 13ilen för Er

DET NYA NAMNET
ATT RÄKNA MED
l MELLANKLASSEN

MERCEDES

2~~!0
driftskostnad

- Simca 1100 '' 'Bilen för begåvat folk ''
Vänersborg te!. 120 60

Trollhättan tel. 364 00

Ombyggnadsarbetena
på Gillets fastighet
utförda av
BYGGM. KARL KARLSSON

LONNEBERGSHAGE
TEL 26011

l

KB Vänersborgs
Grävmaskiner
Olsson & Co
Nygatan 84, VÄNERSBORG
Tel. 109 98

Utför Grävnings- och
schaktningsarbeten

Uthyr Grävmaskiner, Trailers
och Bandtraktor

SÄTT

PA

TILLVARON MED

TAPETER o. FARGER
FRÄN

l

l

l

l
l

JANSSONS TAPET &
FÄRGHANDEL
EDSGATAN 21

VÄNERSBORG

TEL. 11102

SE BÄTTRE
med våra glasögon

HOR BÄTTRE
med våra hörglasögon

Kvalitetsvaror och god service får Ni alltid
hos

ROSLINDS OPTIK
Legitimerad optiker

Edsgatan 16

Vänersborg

tel. 142 84

Kvalitetsvaror
l lÄDER och PARFYM

CJJäskat1
Roslinds Hörna, Vänersborg
Tel. 113 88

AB VANERSBORGS

En välsorterad järnhandel

Tel. 100 82 -

102 87

Andersson, Larsson & Co
V ÄNERSBORG -

Telefon 106 69, 112 69

TRÄVAROR

HYVLERI

Byggnadsrna terial

Snickerifabrik

Papp, Spik, Masonite m. m.

Eldningsoljor

för byggnadsändamål

Kol

/(oks
l

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

GRAND
HOTELL

l
Hamngatan 7

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Nytt

Tel. 138 50 -

Modernt

138 51 växel

Komfortabelt

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

Specialaffären för

Dam- & Tonårskläder
Klänningstyger

RAGNAR NILSSON
Vänersborg

TeL 104 94

Edsgatan 21

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

Säj bara

YNGVES
det räcker
om radio eller TV krånglar -

Edsgatan 20 Tel. 103 11
462 01 Vänersborg
Drottningtorget Tel. 134 00
461 00 Trollhättan

LUNDINS RADIO & TV
Edsgatan 7

Tel. 10543

Allt i Radio TV Musik
Grammofoner och service
Högtalaranläggningar uthyras

GILLEBRODERN
EKIPERAR SIG BA.ST HOS

Lundborgs
EDSGATAN 14

TEL 10414

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.

------------------------·--··-·------

Thernquists
Blomsterhandel

EDSGAT AN 21

TELEFON 136 13 -

UJO 63

VANERSBORGS MÅLERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37

Tel. 10341-11225

Vi utför under ansvar alla slag av
MALNINGSARBETEN

Nybyggnader

Reparationer

Skylt- och Möbelmålning

•••
Försäljer:
OLJOR, F ÄRG ER, LACKER, PLASTFÄRGER

m. m.

Rörledningsfirman

B ERLANDSSON AB
R. R. medlem

Tel. 110 85

158 50

J( va litetstrycksaker

Bergs Tryckeri
VÄNERSBORGS BOKTRYCKE:R1 AB

Telefon 100 02, 133 02

HOTELL GILLET
llllllllllllllllll:lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
inrymt i

Vänersborgs Söners Gilles hus
Edsgatan 53

LUGNT, TRIVSAMT MED GODA BÄDDAR
Humana priser

Tel. 105 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

Tel. 102 99

i
l

rekommenderar sig
med allt vad till
branschen hör

JOHANSOHN & PETERSSON
VA.NERSBORG

103 57

Kontor -

Utställning -

103 20
Lager

Ostra landsvägen

S N l C K E R l F A B R l K tel. 126l4

Specia lite: Kö KS l N R E D E N

TRÄVAROR- BYGGNADSMATERIAL
PARKETTGOLV

Ensamförsäljare

för TESTA-FöNSTER

VÄNERSBORGS ELEKTRISKA
OLLE SJOSTAD
Edsgatan 31

VA.NERSBORG

Tel. 110 66

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

FRUKT
EDSGATAN 15 -

-

TEL. 104 72

Specialisten på frukt Alla dagsaktuella

FRUKTER- KONSERVER- FRUKTKONSERVER

När det gäller

Persienner
För rätt montering och säker service,
anlita fackmannen

F:a PERSIENN-TJANST
Sandmarksgatan 16, Vänersborg

Aukt.

Tel. 13110

tillverkare

Handelsaktiebolaget

wuco
VÄNERSBORG
Importör
lordonsartikl. - Husvagnsartikl.
Jlritids- och Hobbymaskiner

SPORTPRISER
Största sortering till låga priser
Pokaler - Plaketter - Medaljer - Förtjänsttecken
Föreningsmärken - Priser i glas och keramik - Klubbstandar - Dräktmärken m. m.
Egen gravyranstalt - Snabba leveranser
Vi ordnar även idrottsmässor, lotterier och tombolor.
Lotterikiosker utlånas till kunder.
Rekvirera vår katalog.

FÖRENINGSTJÄNST l VÄNERSBORG AB
462 00

Postfack 249- Tel. 0521-13461 - 17461

Vänersborgs Bokförings- och
Revisionsbyrå
Tel. 105 99

Kronagatan 20

Vänersborg

Deklarationer Bokföringsuppdrag
Bouppteckningar, Boutredningar, Arvskiften

Välkommen till
Vänersborgs Bra Bohag - affär, som genom samköp
med landets ledande möbelaffärer kan erbjuda Er
bra bohag till verkligt förmånliga priser.

Vid gamla vattentornet.

TeL 105 73, 165 73.

Vänersborg

Mäklarfirman

J(JELL SUNDELIUS
FÖRMEDLAR köp och försäljning av Affärsrörelser,
Fastigheter och Egendomar.
VERKSTÄLLER: Auktioner och Boutredningar
UPPRÄTTAR: Firmaanmälningar, Testamenten, Äktenskapsförord m. m.
Telefon 100 90 - Bost. 169 74

Edsgatan 26, Vänersborg
A v Handelskammaren auktoriserad fastighetsmäklare.

Vänersborgs
Bokhandels AB
Etablerad 1832

Böcker, papper, leksaker, skrivmaskiner även för uthyrning.
Specialite:

Vänersborgs- och Sjöbergslitteratur, varav
ett flertal restupplagor.

BOKHANDELN VID TORGET

Thure Carlssons Cykel- & Sport
Edsgatan 37

Tel. 117 24

SCOOTERS VESPA
MOPEDER:
Cyklar:

PUCH - CRESCENT

CRESCENT - DBS - SUNBEAUM

SPORTARTIKLAR - FISKREDSKAP
FULLSTÄNDIG SERVICE

SAHLINS
BOKBINDERI AB
(etablerat 1860)

Parti- och privatbokbinderi

Hamngatan 5

Tel. 108 21

VÄNERSBORG

GÄLLER DET FOTO?
-

DA LÖNAR DET SIG ATT BESÖKA

POLYFOTO
Edsgatan 31 -

Tel 112 32

PORTRÄTTSERIER - FRAMKALLNING

l

KOPIERING - ALBUM - RAMAR

l

. . ------~----1

DET
BÄSTA
AV
GULD

-~~l~~l~~~~ GU~:

l

GILLBERGS
TOBAKSHANDEL
Det mesta
av det bästa

i branschen
Kommissionär för:
Penninglotteriet o.
Tipstjänst.

{]{f;;derrta for
{.

rx

·

vznnan

· HEGARDTS ·~
'•

~~

'

· ·:a~

NOVLEVE R~~

har

l

det

~

'-------~-~~----~~------

Tel. 109 06
Cykel- & Sportaffär
VÄNERSBORG

ZETTERBERGS SKOAFFÄR
Edsgatan 29

Vänersborg

Tel. 101 76

REKOMMENDERAs

ÄNERSBORGS

Möbler Mattor Gardiner Sängkläder

/7

ANDERSONS,
Edsgatan 17

Vänersborg

Tel. 10432

ELEKTRISKA INSTALLATIONER - REPARATIONER

Allt som fordras i en välsorterad
SPECERIAFF AR finner Ni hos

Sundelias Specerier
Sundsgatan 23

Tel. 102 98

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

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

Björndahls Bokbinderi
Nygatan 14 a
TEL.

13729

Rekommenderas
Gaddes Sport & Vapen
HUSQVARNA och SAUER & SOHN jaktgevär
Fullständig service

Zoologisk avdelning
Kungsgatan 5

Tel 11612

Berthel Andreen
JÄRN- & MASKINAFFÄR
Sundsgatan 23

Tel. 100 84

NÄR DET GÄLLER BöCKER GA TILL

Mattssons Bokhandel AB
Residensgatan 7

Vänersborg

Tel. 15450

BILFRAKT i Vänersborg AB
ALLAN NILSSON

Utför allt i lastbilstransporter, kortare såväl som längre

Försäljare för NYNÄS Eldningsolior
Ordertelefon 0521 l 117 40

Vänersborgs Cementgjuteri
rekommenderar
sina välkända betongvaror

Vid behov av
Väskor och Portföljer
vänd Er till

Vänersborgs Läderaffär
Välsorterad
specialaffär i

Goss- & Flickkläder
Tel. 130 45

Residensg·atan l O

VÄNERSBORG

Affären för ungdom

Vittvätt - Stärkning - Strykning

Snecialr
Tvätten AB
Strömstad
Tel. 119 70

Fabrik o. kontor
Tel Vänersborg 127 55

Lysekil
Tel. 126 55

PRESENTAFFA.REN i CENTRUM

