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KRONOGA T AN.
Med J :e Gilleskrivaren i Vänersborgs Döttrars Gille
som ciceron gör vi ånyo en promenad längs K ronagatan
då seklet var ungt. Vi börjar vår promenad vid Hamnen
och ägnar oss denna gång åt husen å gatans södra sida
och åt de människor som bodde och verkade där.
Dessa minnesanteckningar äro nedskrivna under senhösten 1968.
Agnes Svärd:
Kronogatan, som i äldre tider kallades Norra Sundsgatan, var
vid sekelskiftet en livligt trafikerad gata. Vid Hamnen låg vedskutorna tätt och lossade och där köpte vänersborgarna sitt behov

Längst till vänster syns Kronagatans mynning mot Hamnplan. Det första huset
på gatans södra sida är Kronagatan 1. Här bodde svågrarna postmästaren Mallritz Hof/man och majoren Ragnar Almqvist med familjer.
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av ved för vintern, och de vid Kronagatan belägna bryggerierna
sysselsatte många människor och hade god omsättning för sina varor. N edanför sjöstrandska bryggeriet låg en sköljflotte utan tak,
där det sköljdes och klappades dagen lång och där lekande barn hade ett spännande men farligt tillhåll.
Fastigheten nr 1 ägdes av tvenne systrar, den ena gift med postmästaren vid Vänersborgs postkontor Mauritz Hoffman, den andra
med majoren, sedermera överstelöjtnant Ragnar Almqvist vid Västgöta-Dals regemente. Familjen Hoffman hade två barn, sonen Edgard som efter studentexamen reste till Amerika, hans senare öden
känner jag ej till. Dottern Margit gifte sig och har bland annat varit bosatt i Göteborg. Överstelöjtnant Almqvist hade tre barn. Aldste
sonen Harry blev hemstaden trogen till sin död, den yngre sonen
Bertil dog i unga år och dottern Tyra, sedermera gift Bogren, flyttade till Skara. Hon gjorde sig känd som en duktig författarinna,
även hon är borta sedan några år tillbaka.
Överstelöjtnant Almqvist var en mycket originell person. I staden berättades många lustiga händelser där den dominerande och
domderande överstelöjtnanten var huvudpersonen, men jag överlåter åt någon annan att berätta dem. Jag vill endast tillägga, att fastigheten numera ägs av köpmannen Lennart Raner, innehavare av
Vänersborgs Läderaffär på Edsgatan.
Nästa hus på Kronagatan är hörnhuset vid Hamngatan och där
var det blueherska bryggeriet beläget. Husets gatuadress är Hamngatan 3 så det kan ju ej räknas till Kronogaran direkt men dels har
tomten en viss utsträckning vid denna gata, och dels betydde det
blueherska bryggeriet mycket på sin tid i Vänersborgs arbetsliv.
Bryggeriet övertogs sedermera av bryggeriägaren Andersson från
Kampetorp. Barnen antog släktnamnet Detter, och sonen Olle, mest
känd under smeknamnet "Kampis" var en av sin tids bästa fotbollsspelare i Vänersborg och i svenska landslaget. Går vi nu över Hamngatan så har vi på höger hand fastigheten Kronogaran 3, som omfattar halva kvarteret räknat från Hamngatan till Residensgatan. När
jag var barn ägdes denna fastighet av bokhandlaren Olof G. Bergius,
innehavare av den välkända Vänersborgs Bokhandel, belägen vid
Kungsgatan. Senare ägare var häradshövding Lagergren. På tomten
åt Kronagatan hade kopparslagare Granström sin verkstad. Efter
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Bilden är tagen från hörnet av Kronogatan-Hamngatan och i huset mitt på hilden var blueherska bryggeriet beläget. Stolparna till höger i förgrunden tillhär
Varmbadhusets staket.

Kronagatan 3. Här hade kopparslagaren Granström sin verkstad där hans söner
sedermera började en bilverl,;stad. Som försäljare av Volkswagen och scaniaVabis blev deras firma under 50- och 60-talet en av stadens största inom bilbranschen.
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faderns död övertog sönerna Axel, Anders, som är död sedan några
år tillbaka, och Roland verkstaden i samband med att de öppnade
en bilfirma som nu är en bland stadens större firmor med filialer på
flera ställen. Numera användes lokalen endast som utställningshallar i det att själva verkstaden är förlagd till Östra vägen. I det sto-

Hörnhuset Kronagatan 3. Bilden är tagen från Residensgatan mot sydväst.

ra envåningshuset som ligger med fasaden åt Residensgatan bodde
till sin död häradshövding Lagergren med sin norskfödda maka, fru
Lavilde, som bland annat hade skolbarn som inackorderingar. Aven
fru Lagergren har för några år sedan lämnat detta jordiska. Nu har
svenska staten inköpt fastigheten med tillhörande tomt och vägförvaltningen har där en av sina sektioner förlagd.
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Med gaveln mot Kronogaran och fasaden mot Residensgatan ligger den s.k. Wrangelska gården. Fastigheten som har n:o Residensgatan 21 har haft många ägare. Jag vet ej med säkerhet alla, men
jag tror att byggmästare Lind innehaft fastigheten en tid, sedan ägde snickaremästaren John Berggren densamma tills den för någn
år sedan inköptes a v målaremästaren Åke R yding. 19 31-51 dispo-

Den s.k. Wrangelska g&rden. Det smala huset med gaveln mot gatan har nr. 5.

nerade Västerbygdens Vattendomstol huset, och därefter har häradsskrivarekontoret varit inrymt i bottenvåningen. Häradsskrivarekontoret har f.ö. nyligen flyttats till Handelsbankens fastighet vid
Kungsgatan.
Fastigheten Kronogaran 5 hade en segelmakareverkstad inrymd,
den innehades i många år av segelmakare Oskar Larsson. Numera
har målaremästare Ryding sin måleriverkstad därstädes.
Huset med tomtnummer Kronogaran 7 a, b, c ägdes av en hamnkapten vid namn Berggren. I familjen fanns en enda dotter som hette Lilly och som dog i unga år. Byggnaden som låg mitt på tomten
var ett långt envåningshus med rum på gavlarna i andra våningen
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och en stallänga inpå gården. Senare ägare var en svenskamerikanska, som lät bygga till hus på varje sida om det på mitten av tomten liggande envåningshuset. Hon hade tre barn, en dotter var lärarinna någonstans i Sverige, så väl hon som modern äro döda sedan

Från höger Kronagatan 5, la, 7b, le, (endast gaveln).

flera år tillbaka. De tvenne sönerna leva ännu kvar i Vänersborg,
den ene sonen Winton Johansson är fastighetsägare i staden och
den andre är innehavare av Bertil Johanssons bilfirma, som han driver i den fastighet han ärvt efter modern.
På tomten Edsgatan 26 hade W. C. Beckeman sin affär inrymd
i en rätt lång envåningsbyggnad, denna brann ned till grunden vid
en eldsvåda i början av detta sekel. På denna tomt byggde slak8

taremästaren Gustaf Wilhelm Dafgård, far till sönerna Runo, Otto,
Birger, Evald, Ernst och Gustaf samt dottern Torborg, en fastighet
som inrymde såväl butiks- som bostadslägenheter. Senare innehade
handelsresanden Lindström fastigheten i många år även snickare-

Trevåningshuset är nr. 7c och huset till vänster är
Edsgatan 26, som ligger i sydvästra hörnet av gatttkorsningen K ronogatan-Edsgatan.

mästaren Fritz Dinnetz har varit ägare till densamma under ett antal år.
I affären på hörnet hade från början bröderna Evald och Gustaf
Dafgård en speceriaffär. Denna övertogs sedan år 1915 av handlan9

den K. Johansson och om jag ej minns fel var både K. Johanssons
svåger Lundgren och Oscar Carlberg samt även Axel Hjelm biträden där. Sedan innehade någon som hette Jordansson, jag minns ej
förnamnet, affären i några år. Den senaste innehavaren var väl
Kooperativa hadelsföreningen. Efter detta har en skoaffär varit inrymd i den lokalen, men just för tillfället står den tom. På mitten
av huset hade Nya Kortvaruaffären sina lokaler i många år. Den
innehades av fru Torborg Lagergren och fröken Anna Eriksson, med
fru Helena Hulten som medhjälpare. Jag kan aldrig glömma hur
stolt jag var när jag som barn inhandlade min första baddräkt i
Nya Kortvaruaffären till ett pris av 85 öre. Det var mycket pengar
på den tiden.
I Nya Kortvaruaffärens gamla lokaler har under många år varit
inrymd en herrfrisersalong och i andra våningen finnes fortfarande
en damfrisering. Lokalen där nuvarande ägaren, Kjell Sundelius har
sina kontorslokaler har under årens lopp sett många olika företag
som där bedrivit affärsrörelse. I min barndom, när jag var i lO-årsåldern, var där bageriaffär, senare har olika firmor haft charkuteri
och matvaruaffärer där i olika intervaller.
Fastigheten i hörnet Edsgatan 37 och Kronogaran 11 ägdes av
bryggeriägaren Andersson med maka. Nu äger f.d. frukthandlanden A. R. Reynolds denna fastighet jämte det lilla envåningshuset
med gavel åt gatan. När jag var i skolåldern bodde där en fiskförsäljare, jag vet ej hans namn, bara att han hade en son som på grund
av faderns yrke kallades "Axel Kolja". Senare år bodde Viihelmina
Petersson där med sina tre barn som hon försörjde genom att gå på
hjälp som det hette på den tiden. Dottern Elsa är gift med urmakaren Isidor Karlsson som har urmakeriaffär i hörnet av Kyrkooch Sundsgatorna, deras son har fortsatt faderns yrke.
På samma tomt, med husnummer 15 låg ett annat envåningshus.
Det ägdes av en familj som hette Nilsson och brann ned för någn
år sedan varvid en mansperson innebrändes. Där bodde i början av nittonhundratalet en sinnessjuk man som kallades "Mältarn"
av vad anledning vet jag ej, vet bara hur hemskt det var att höra
hans förtvivlade skrik när han fick sina utbrott. Denne stackars man
hamnade sedan i ett s.k. uthus med galler på gamla fattiggården å
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Holmängen och hur han jämte andra sjuka hade det kan bara den
tala om som sett saken med egna ögon.
Fastigheten Kronagatan 17 ägdes av skomakaren Liljeberg, senare inköpte vaktmästaren Karl Fock densamma. I övre våningen
bodde då Sven Svensson med både mor, maka och dotter. Fru Svensson, mor till Sven, tog emot kemisk tvätt, hans fru var en av sta-

Byggnaden med två skorstenar längst till höger är hörnhuset vid Edsgatan. Huset med den överbyggda porten är Kronagatan 17, där Bror Fock bodde som
pojke, och stenhuset som byggdes av Knut Andersson 1910 har nr 19.

dens skickliga finsömmerskor. I undervåningen bodde Karl Fock
med maka. Detta gamla hus finnes ännu kvar med den överbyggda
porten. Karl Fock hade två söner, Bror och Sven. Bror var bland
annat biträde i mina farbröders affär på Kungsgatan 13. Han hade
naturlig fallenhet för löpning och representerade Sverige vid Olympiaden i Stockholm 1912, där han erövrade en silvermedalj i laglöpning 3000 m. Bror Fock blev sedermera anställd vid Sparbanken
i Vänersborg där han avancerade till kassör. Han innehade många
offentliga uppdrag och som hängiven vänersborgare tillhörde han
till sin död Vänersborgs Söners Gille, vars Andre Ålderman han var
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i många år. Han efterlämnade en dotter Britta som nu bebor och
vårdar den villa på Lovisebergsgatan som han på senare år ägde och
bebodde till sin död. Bror Focks stora prissamling av medaljer och
pokaler skänktes efter hans död till Vänersborgs Idrottshall, där
den nu finns till allmänt beskådande.
Brodern Sven ägnade sig åt köpmansyrket och efterlämnade vid
sin död makan Signe, född Rudström samt sonen Stig.
På tomten intill, Kronogaran 19, byggde fabrikör Knut Andersson ett tvåvåningshus av sten någon gång under åren 1910-1911,
jämte charkuteriverkstad som han drev till någon gång på 1920talet då han överlät densamma till fabrikör Axel Dafgård som sedan i sin tur överlät den till sina arbetare. I bostadens övervåning
bodde först Andersson med sin maka Beda samt barnen Gunnar
och Greta samt Gösta som dog i unga år. Gunnar är verkmästare
vid träningsverkstaden i Vänersborg och dottern Greta, änka sedan
flera år är bosatt i Uddevalla. För tillfället är en s.k. stuvaffär inrymd i affärslokalen.
På tomten, Kronagatan 21 ligger ett litet envåningshus med gaveln vettande mot gatan. Där bodde för många år sedan en gumma,
jag vet ej mer om henne än att hon kallades "Kari i Vångål". Hon
hade en dotter, eller om hon bara var fosterbarn som hette Gärda,
även hon kallades "Gärda i Vångål". När jag var mellan 7-13 år
hade hon hushållerskeplats hos muraremästaren Ostberg som ägde
och bebodde en fastighet vid Kyrkogatan.
Fastigheten Kronogaran 21 används fortfarande som kontor av
någon firma som säljer begagnade bilar. De övriga fyra eller fem
små husen äro borta. Jag har dock i minnet det lilla envåningshuset
där gamla fru Fogelström och Carolirra Gustafsson bodde. De ägde
halva huset var, alltså ett rum och kök va;dera. Fru Fogelström var
mamma till framlidne handlanden Vilhelm Fogelström samt Carolirra Gustafsson, mamma till förman Gustafsson på skofabriken i
Vänersborg. Fru Gustafsson och Mina Petersson brukade om somrarna försörja sig med att göra stortvätt åt folk som ville ha sin
tvätt soltorkad och då kördes stora s.k. lakkar ned till Skräcklan
som då var omgivet av trådstaket på vilka de rentvättade kläderna
hängdes. Husen intill ägdes av en mjölkhandlerska som hette fru
Nilsson, förnamnet minns jag ej. Dessa fastigheter låg som en liten
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borggård för sig själv. På gården till höger när man kom in i porten
låg ett tvåvåningshus. Där bodde i andra våningen fru Anna Hasselberg, fosterdotter till fru Nilsson och gift med handelsresanden
Hasselberg. Efter makens död tjänstgjorde fru Hasselberg i Enskilda banken tills hon pensionerades. Sonen Gösta Hasselberg som
numera bor i Uppsala och som utgivit Vänersborgs stads historia
är professor därstädes.

Hmet med gaveln mot gatan till höger är Kronagatan 21. Längst bort till vänster
i hörnet vid Kyrkogatan syns ett trevånings stenhus. Detta byggdes 1952 av
H.S.B. på den tomt där Anna- ju lias lilla fastighet och vackra trädgård en gång
låg.

På andra sidan på gården hade fru Nilsson sin mjölkaffär, jag
minns henne som en liten trind gumma som alltid satt på en stol
och tog emot betalning för mjölken som någon av hennes biträden
mätte upp. Den s.k. söta mjölken kostade då 7 öre litern, den separerade 2 öre och kärnmjölken 3 öre litern. Grädde kostade 6-7
öre för en deciliter. Fru Nilsson hade en stor svart trälåda som kassaskrin, i den förvarades dagens kassa. Jag minns· att i en källar-
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lokal åt söder var ett rum, där den färskystade osten brukade förvaras. När ostvasslan östs upp i någon tunn silduksväv, lades den i
något som liknade ett durkslag så att all vätskan skulle rinna bort
och sedan skulle osten vändas varje dag tills den var färdig för lagring och kunde försäljas fram åt jultiden.
På varje sida om den rätt breda porten låg två små envåningshus. I det högra bodde olika hyresgäster, i det vänstra bodde fru
Nilsson själv och på vinden fanns ett litet gavelrum där hennes hjälpredor bodde.
Musiklärarinnan och kyrkosångerskan, fru Rut Berrman bodde
med make och sonen Gösta i samma hus som fru Hasselberg. Gösta
Berrman är numera ämneslärare i Göteborg, medan båda föräldrarnJ.
äro döda sedan flera år tillbaka. Vid fru Nilssons frånfälle övertogs mjölkaffären av en fru Karlsson som hade den i några år tills
även hon skördades av liemannen. Innan huset revs för några år sedan var en fiskaffär inrymd i det hus där fru Nilsson själv en gång
bott.
Al.lt är nu borta, jämnat med jorden och ett nytt tidevarv med
ny bebyggelse har inträtt. I hörnet där Anna-Julia hade sin fruktaffär och sin lilla trädgårdstäppa har HSB byggt en av sina många
fastigheter och mot Kyrkogatan ligger en trevlig, välskött, fruktoch tidningsaffär till fromma för oss Nordstadsbor som här har vår
varelse. Affären heter Elvys konfektyr- och tobaksaffär, Kyrkogatan 30.
Nu är jag snart i mina kvarter, hörnet av Krono- och Kyrkogatorna. Kyrkogatan är ännu något så när sig lik från Nygatan till
Drottninggatan, men de gamla kära husen mellan Kyrko- och Vallgatorna äro alla borta.
Där har Riksbyggen en förnämlig byggnadskropp som sträcker sig
från f.d. stadskassör Hallbergs vackra gamla trädgård på Kyrkogatan runt Kronagatan och Vallgatan till församlingshemmet. Från
min balkong ser jag ännu de gamla pittoreska husen i söder och de
gamla vackra lönnarna på hallbergska tomten som nog har sina
hundra år på nacken. Om de är vackrast vår eller höst är svårt att
säga, men i oktober strålar de i ett färgspektrum som ej kan beskrivas, det måste ses. Det går som en skir slöja genom luften av något
ljuvt och ljust som ej kan tänkas i något annat kvarter av staden.
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I hörnet av Kyrko- och Kronogatorna låg det gamla "träbenets
hus" varför det kallades så har jag ej reda på, men jag förstår att
Birger Sjöberg de år han bodde där kunde känna sig lyriskt stämd
till att både dikta och spela. Där har jag minnen från min första
privatlärarinna, fru Josefina skärberg som fick uppleva sin 100årsdag, fast ej i denna fastighet. Gamle sadelmakare Nilsson med

Det stora huset till vänster är K ronagatan 33. Huset närmast till höger har nr
31 och ägdes av bokbindaremästaren Anders Sahlin och i nästa hus som har nr 29
föddes forskaren och afrikaresenären Axel W. Eriksson, i Vänersborg mest känd
för den unika samling östafrikanska f/iglar han skänkt till hemstadens museum.

familj bodde där i många år och familjen Johansson med sina många barn hade även sitt hem där. Det var Axel och Paul, David och
Mats, Ruben, Edvin, Ruth samt Karin. A v dessa är endast Edvin
och Karin kvar i livet.
Men nu vänder vi på bladet och så äro vi åter på Kronagatan 27,
där låg ett litet hus med överbyggd port som jag tror bagaremästaren Lundberg ägde. Det var en liten trappa på gatan med ingång till
affären och var gång någon gick i dörren klingade en liten klocka
så hemtrevligt upplysande att en kund anlänt. Bagaremästare Lund-
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berg hade två barn i sitt första äktenskap, Arvid och Ebba, jag tror
att båda ännu äro i livet. Senare övertog Anna Andersson som varit biträde hos Lars Andersson affären som hon innehade till sin
död. Fastigheten överläts sedan till tunnbindare Johanssons döttrar
som bland annat hade en mangel till uthyrning inne på gården.
Fastigheten Kronagatan 29 ägdes av Reinhold Eriksson och hans
maka Anna. Reinhold Eriksson var broder till forsknings- och Afrikaresanden Axel W. Eriksson som var född där och som till Vänersborgs Museum donerat bland annat den stora fågelsamling
som nu finns i museet.
Under senare år beboddes fastigheten av åkaren August Andersson och dennes familj. Fru Andersson var syster till fru Anna Eriksson som vid sin död testamenterat huset med tillhörande tomt till
en dotterson till fru Andersson, Gösta Andersson som nu är bosatt
i Amerika.
Fastigheten, tomten Kronagatan 31, ägdes och beboddes av sångarfamiljen Anders Sahlin med makan Mattis som där drev den
bokbinderirörelse som han innehade till sin död. Familjen Sahlin
hade fyra barn, äldste sonen Erik är länspolischef i Alvsborgs län
samt förste Ålderman i Vänersborgs Söners Gille. Dottern Inga är
gift med musikdirektör Erik Alvin, Vänersborg. Sonen Sten, som
övertagit faderns rörelse, är sångarbroder i P.B. samt bisittare i Vänersborgs Söners Gille. Yngsta dottern Karin är gift med löparstjärnan Arne Andersson, folkskollärare i Bromma men barnfödd i
Vänersborg.
Det lilla låga huset intill som utan stenfot nästan låg på bara
jorden hade tomtnummer 33 och hade haft många hyresgäster under årens lopp. Bland annat hade det varit ett s.k. luffarhotelL Henning Odelius lät riva den fallfärdiga byggnaden och byggde på tomten ett tvåvånings stenhus som var nog så modernt. Holger Bergfelt
inköpte sedan denna fastighet som han ägde i några år, tills även
han överlät den välvårdade byggnaden till Riksbyggen. Intill låg
fastigheten nummer 35, vars ägare var bryggeriförmannen Oscar
West med maka. Efter båda makarnas död hade de donerat sin
kvarlåtenskap till kyrkan och församlingshemmet.
Nu är vi nere i hörnet av Krono- och Vallgatorna, där låg en liten byggnad i vinkel med ingång från Vallgatan. Den ägdes av mu16

raren Johan Jansson och var nog en av de äldre fastigheterna i denna stadsdel. Johan Jansson och hans maka avledo för många år sedan efterlämnande två barn, dottern Hulda som ännu finns i livet
samt sonen Karl som i rätt unga år emigrerade till Amerika.
Nu närmar vi oss sista kvarteret på Kronogatan. I hörnet av
Vall- och Kronogatorna låg kaffebrännaren O. G. Svenssons fas-

Kronagatan 35 ägdes av bryggeriförmannen West och det låga envåningshuset i
förgrunden ligger i sydvästra hörnet av skärningen mellan K rona gatan-Vallgatan.

tigheter. De båda ha i höst rivits för att lämna plats för brandstodsbolagets nya kontorsbyggnader. Intill dessa fastigheter låg, mot Kronogatan nr 37, skomakaremästare Berndtssons lilla trevliga hus. Där
hade familjen Berndtsson framlevt sitt liv, makarna hade tre barn,
en son och två döttrar, sonen emigrerade till Amerika, där han bildade familj och stannade till sin död. Döttrarna Ellen och Anna
blevo båda lärarinnor vid folkskolan i Vänersborg. Ellen avled för
ett par år sedan, medan Anna ännu lever kvar i hemstaden. Så kommer vi till Kronogatan 39 som är av gammal bebyggelse. Där har
många olika familjer framlevt sina dagar, i fastigheten inne på gården bodde bland andra drickutköraren på Eliassons bryggeri, J. E.
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Olsson. På den tiden kördes svagdrickat omkring i små kaggar som
väl innehöll cirka 10 liter i dunke. Drick-Olle var en gladlynt man
och när han kom körande med sitt dricklass och svängande med sin
piska så hade han alltid något roligt att berätta. Makarna Olsson
hade tre barn, en son och två döttrar. Sonen Kalle blev handlande
i Trollhättan, de två döttrarna Emma och Hulda ha blivit hemstaden trogna. Hulda är ännu kvar i livet.

Tvåvåningshuset med tre skorstenar är Kronagatan 39. l huset närmast t.h. som
har nr 37, bodde skomakaremästaren Berndtsson och det låga huset t.v. har nr 41.
Det lilla huset i förgrunden med gaveln åt gatan ägdes av Gröning och har nr 43.

I byggnaden mot Kronogatan ha många vänersborgare framlevt
sina dagar. Jag minns familjerna Fröjd, Högberg, Rickard Larsson
och många, många flera som jag ej kan räkna upp.
Inne på gården fanns även en ladugård och där brukade stadens
slaktare inhysa sina kor och hästar. Over ladugården var det s.k.
"dasset" beläget och dit upp nådde en vinglig trätrappa, som särskilt
vintertid, när det rådde halka, var svår att använda, i synnerhet för
de som voro något till åren komna. Åkaren Edvin Heed ägde dessa fastigheter liksom han även var ägare till det s.k. Haga slott
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hörnet av Öster- och Kronogatorna. Fastigheten Kronagatan 41 innehades av en fru Johansson som reste till Amerika. År 1912 inköpte åkaren Erlandsson densamma och bodde där med maka och
sju barn till sin död.

l hörnet vid Östergatan ligger "Tändsticksfabrikens

hus" som det

fortfarande kallas.

Det lilla huset med gavel åt gatan, nr 43, ägdes av en man som
hette Gröning, det tillhör nu det Erlandssonska sterbhuset och dessa
två byggnader äro nu de enda som finns kvar av denna del av det
gamla "Östra Haga". På Kronagatan 45 fanns ett likadant hus
med gavel åt gatan, ägare var en man som hette Hansson, gemenligen kallad "Proste-Kalle". Han hade två barn som efter faderns
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död bodde kvar i huset. Dottern Berta skötte hushållet åt sin bror
Karl som var skomakare. Både huset och dess ägare äro borta sedan
många år och där såväl som på den Egersonska tomten reser sig nu
ett förnämligt stenhus med många hyresgäster.
Hörnhuset Krono- och Östergatorna lät Vänersborgs Tändsticksfabrik bygga till sina anställda och det kan väl ej räknas till den
gamla bebyggelsen, även om det är över femtio år sedan det kom
till.
Ja, mycket mera skulle kunna skrivas om människor som här ha
levt och verkat, alla ha de väl haft sina prövodagar i livet, men väl
även glädjestunder. Men ett hade de gemensamt, de voro överlag ej
så rastlösa som människorna a v i dag.
Det jag nu nedskrivit är vad jag minns från min barndom, hur
människorna levde och bodde på Kronogaran i Vänersborg. De allra
flesta är nu borta men det fåtal som lever kvar kanske känner igen
och kan leva tillbaka till flydda tider.
Agnes Svärd.

Sedan Kronagatan skurit Östergatan böjer den av till höger och här ser vi något
av den nya bebyggelsen där det ännu på 1930-talet var ängar och betesmark.
Gatan i förgrunden som skär Kronagatan är Skansgatan. Bilderna till ovanstående artikel är tagna under slutet av 1950-talet och början av 60-talet.
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Om staden W enersborg i Elfsborgs län.
Den som för mer än hundra år sedan ville berika sitt vetande eller skaffa sig uppgifter om någon stad i Sverige, kunde i verket
Sveriges Städer finna vad han sökte.

Här presenterades nämligen en samling fakta, som på ett koncentrerat och överskådligt sätt sade det mesta som fanns att säga om
städerna i Sverige vid 1800-talets mitt.
Åtminstone för den som ej sökte detaljerna utan mera de stora
dragen.
Vi återger här i faksimil vad som omkring år 1860 skrevs om staden W enersborg i Elfsborgs Län.
Staden, som i sitt vapen för ett för fulla segel gående skepp, och
som på ett sekel så förkofrat sig, att den uppflyttats från det fyrtiosjunde till det tjuguåttonde rummet.

T. G.
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XIX.

ELFSBORGS LÄN.

Dalslands rapen.

Wenrr~borgs

vapen.

1. l\rENERSRORG (Yenersburgum). Denna stapelstad, på ett
afstånd af 43! mil från Stockbolm samt 8! från Göteborg, är icke,
oakt.adt namnet tyckes antyda det, synnerligen gammal. Den är belägen på en halfö i \Venern, som omsluter den liksom. med tvenne
a1·mar, på vestra sidan genom ett sund emellan denna och en liten.
insjö, \Vassbotten, och på nordöstra sidan af Wenerns utlopp i
Götba elf.
En äldre stad, Brätte eller Brettc, vid södra ändan af sjön
W assbotten, omkring ~ mil söder om nuvarande W enersborg, och
hvars åldet· icke är känd, fick, efter bvad man vet, ännu år 1620
privilegier af konung Gustaf Adolf; men dels stadens inskränkta läge,
dels \Vassbottcns uppgrundning, som förhindrade segelfarten, gjorde
det nödvändigt att flytta staden nånnare \Venern. Uppå ansökning
af stadsboarnc bet·eddcs nu tillfälle till den nya stadens uppbyggande på så sätt, att kronan år 1641 af fru Kristina Sigrid Bjelke till~ytte sig hennes egendom Hnfvudnäs emot den åldriga kungsgården
Orbyhns i Upland. Härtill lades nu, genom drottning Kristinas privilegier af den 12 November 1646, de kronan tillhörige gårdarne

Amundernd (Amnered) med Guntorp, Espered och \Vasenda, som
Carl IX skänkt Brfttte och alla öfriga denna stad förunnade friheter
öCverflyttades derjemte på den nya staden, hvilken redan genom de
från Brätte inflyttade inviinare år 1642 börjat behyggas.
Liksom alla äldre stä el er omgafs \V encrshorg med vallar och
grafvar samt befastades med en skans på en sanduaeke utmed sundet söderut vid vägen till Bohus län, hvilken skans erhöll det stolta
namnet \Venersborg, som staden sedermera bibehållit. Af lång \·araktighet var dock ej denna befästning, ty första gången förstördes
den, 2 å1· efter dess nppbyggoande, af danskarne, uppfördes åter,
men delade ånyo samma öde J 676, h varefter fråga icke mer uppstod om fästningsverkens iståndsättande. Oanmärkt får emedlertid
icke leronas att på en minnespenning, slagen i Danmark öfver denna
senare tilldragelse, staden kallas Vinersbnrg.
Ehuru icke mera befästad blef tlock staden 1743 för sin belägenhet utsedd till yapenplats mot Norrige och i såtlan e;;enskap äfven begagnad 1788, J80S och 1813. Vid trenne krigiska lillfiillen
hade den besök af stenska regenter, första gången af Carl XI, som
vistades hä1· 'vintern 1675, för att förbereda försvaret af rikets vestra
gräns mot d2.nskarne, men måste snart lemna det för vigtigare punkter, som skulle försvaras, då danskarne anföllo honom frän icke mindre än 3 håll på en gång. Andra gången var, då konungen af
Danmark 1772 sammandrog trupper i NotTige. Gnstaf III skyndade
nu ruidt i vintern till \Vene1·;;borg, sarulade der 9 regementen och
hade säkerligen med denna styrka infallit i I\'orrige samt måhitnda
eröCrat det, om icke konung Fredrik II af Preussen genom sin bemedling bilagt oroli:;heterna. Sista gången var, nitr dåvarande kronprinsen Carl Johan med sin son, prins Oscar, 1814 tog silt högqvarter i \Venersborg, föt· att sedan förtlytta det till Giithcborg och Uddevalla, allt efter som de krigiska operationerna mot Norrige fortgingo •
.l\len många gånger har \Vencrshorg ock varit på väg; att genom krigets förödelser utplanas ur stärle1·nas antal. Ej met· än 2
år eCte1· invånaroes bosättning eller J 6H bl r f staden under den så
lallade Hanoibalsfejden intagen och bränd af danskarne. Benämningen på denna del af krig;et härledde sig från namnet på danskarDes anförare, Hannibal Schestedt och delta staelens missöde lärcr
mest . varit att tillskrifva svenska befälharvarens otrohet eller feghet.
Påföljande året fick återstoden af den olyckliga staden virlkitnnas en
förnya!l stormning af dan,; ka trupperna under Henrik B jclke, men
denna blef genom kommendantens mod och rådighet afslagen.
Så väl lyckades det dock icke 1676, då statlen iinyo blef erMrad och öfverlemnad åt lå;.;orna af grcfve Gy!;"Jenlöwe, som infallit
f1·ån Norrige. Ännu en gling silg \Venersborg norrska hären inom
sina portar, nemligen 1788, då den under general Mansbachs befäl
besatte staden i Oktober månad, men denna gång undgick \Venersborg likväl någon sådan förstöreh;e, som 112 år förut och måste
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endast en månad underhålla den segrande fienden, hvarefter denne,
genom Englands och Preossens bemedling, måste återtaga vägen till
Norrige.
Ej mer än l l år förut hade staden dock genom vådeld blifvit
så godt som förstörd. Vid denna eldsråda lades kyrkan och bästa
delen af staden i aska. Och liksom staden ändock skulle vara lika
många gånger hemfallen åt detta förstörande element i fredJtid, som
den varit det, då olyckan kom från fiendehand, öfvergick likaledes
Wenersborg år 1834 en betydlig eldsvåtla, då staden, med undantag af kyrkan, corps de. logis vid residensbyggnaden samt några
kojor, helt och hållet nerlbrann.
Efter denna olyckshändelse utvidgades så väl de öppna platserna som gatorna, visserligen tör att förekomma spddandet af elden,
i händelse någon förnyad sådim olycklig tillfällighet skulle inträffa,
men bvi!ka måhända dock tilltogas i något för stor skala. Sä de~ar
stora torget och hnfnul!l;atan staden ordentligt i tvenne hälfter. Det
förra har omkring 200 alnars bredd och delas midt i tu af den från
norr till söder gående, 30 alnar breda hnfvntlgatan. De raka, ungefär i väderstrecken lagtia gatorne och hvilka regnliet-l arskära hvarandra, bidraga för öfrigt genom deras bredd och husens obelydliga
böjd jemte statlens belrtgenhet på en halfö till den blåsiga och kalla
väderlek, som nästan·- ständigt här r;"\ der. Staden kan för öfrigt indelas i trenne delar, den vestra, vid kznalen belägna delen, som år
bäst .beby;;gd, den sydiistra, som kallas Polen och som är den sumpigaste samt den nordöstra, hvi!ken bebos af den fattigaste dtlen af
befolkningen, och derför har att framvisa nästan endast kojor. Omkring en tredjedel af gatorna i denna stadsdel saknade ännu 1854:
stenläggning.
Genom en kanal, ~ mil från staden, grafd i Carl IX:s tid, och
således den äldsta i Sverige, är sjön \Vassbotten förenad med Götha
elf och bildar således en fortsättning af Gölha kanal. ' Denna bär
namn af Carls graf, hvars ändamål är (\tt bereda väg för segelfarten
förbi Rånnoms-fallen ned till Trollhättan.
Trenne broar förena staden med fasta landet, den första, Riinnnms bro, öfver Götha elf, leder österut. Genom en på en gång
enkel och sinnrik sammansättning har vår store Polhem ntan hroka1·
anlagt den Mver ett af elfrens stridaste fall och flock är den så fast
att de tyngsta saker utan fara knnna föras tleröfrer. Den fullbortlades J 6!H. Ehuru lång denna bro ä1· Mrerlräffas den dock af den
så kallade Dal!Jobron, som ve;;ternt förbinuer staden med Dalsland.
Den är af sten och nära l 000 alnar !5ng. Den tredje är Gropbron
öfver Carls graf, och som på södra sidan förenar staden med landsförsamlingen.
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Wenersborgs

st~d.

Märhliga ByggnadeJ•.

1. h"yrkall. }<;Ilet· branden 1777 b!ef den åren 1783 och 178 t
ombyggd och håller nu 70 alnar i längd och 2!) i bredd. Predikstolen och altartaflau äro vid ofran uppgifua tidpunkt förfärdigade i
Stockholm. Orgelverket, ett af de st[•rre i riket, är byggdt J7Sö af
orgelbyggaren Strömblad och bekostadt af statlskassan. Som detta
emedlertid för sin ålder tarf\·ar omhyg~nau, har handlanden A. Anderssohn 1857 skänkt en summa af 22.000 R:dr R:mt till anskarfantie så väl af ett orgelverk som af ny' altarprydnad. Det hvälfda
trädtaket uppbäres af korinthiska pelare i trenne rader. Tornet, vid
kyrkans vestt·a gafvel, har i hörjan af detta århundrade blifvit påbyggt och 1816 täckt med koppar. En klocka af 12 skeppunds vi;;t
uppsattes i tornet efter brant.len i de trenne nedsmiiltes ställe och
ett tornur inköptes 1803. \V cnersborg~ stadsförsami ing, landsförsamlingen, . bestående af \V assenda och Naglcm med nu sammanbyggd kyrka, kallad Gustaf Adolfs, samt Ryr bilda ett regalt pastorat af första klassen.
2. Landshöfdingeresidenset. Detta, uppfördt af sten å1· 1754,
är försedt med tvenne flyglar, tillbyggda 1843 och hvilka Lilrla en
borggård. \Venersborg är land,;höfrlingeiH residens sedan l6i9, då
Götheborgs stad jemte A'kims och Säfre(Ja!s härader samt ön Hisingen arskiljdes från de 13 hiiradcr, hilka ursprungli:;cn ut;rjorrle
Elfsborgs län, ehm:u, året derefter, Dalsland lades dertilL Visserligen borde !andshöfdin;reo, underligt nog, enligt rikets ständers beslut af år 17a6, ständigt väljn-; blawl milirärtn, men detta stadgande, som troligen härrörde af frnktao flir infall från ~-orrige, har längesedan npphört att vara gii!lanile.
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Länets nanm härleder sig
det starka fästet Elfsborg, som anJades för att heskydda gränsen, då ännu Non·i:;e egde \Viken eller
Bohuslän och Danmark Hallantl. Det \·ar beläget vid Götha elf, uli
Särvedals härad, och både slottet och länet omnämnas uti den under
Eriks ar Pomern regering upprättade jordebok. Engelb~o·· 1 ·• belägnde det J 434 och Carl Knutson intog det 2 år ·derefter. Konung
E riks af Pomem hål' belägrade det lika.ledes J 4:19, men måste med
orörrättadt årentie draga derifrån. Lika fn~ktlöst aflop() det äf\·en för
Krislian af Oltlenlmrg 1452 och 1455. Ar 1502 ingick besättningen en hedrande kapitulation med Kristian, seetermera kallad Tyran,
men denne lät, tvertemot tro och !orven, mörda besättningen och
aOJt·änna fästet. Del bl e f dock ånyo uppförd t och eröfrades J 523 af
Gustaf Erikson och tillborde $,·erige till l 563, då lbnzow intog det.
Oaktadt alla Erik XIV:s mrsök återkom fästningen icke i svensk ego,
fö1·r än genom freden i Stettin 15SO, dii den iitcrlemnatles i utbyte
mot S danska fartyg. 1611 blef tlen åter intagen ar Kristian IV,
men uti freden i Knäri)tl, 2 år derefter, beramades att den skulle
återställas mot eu lösesumma ar en million daler, som skt1lle utbetalas inom loppet ar 6 år. Emedlertid skulle Danmark såsom pant
behålla Elfsborg och Guldberg med kringliggande härade1·. Denna
lösen var så mycket känl.Jarare, som den genom drygare sk<1tter måste
utlagas, hvarröre den länge lefde i förhatligt minne hos svenska folket. Efter 1660, sedan nya Elf:;borg blef anlagdt, öfvergafs denna
rastning, ·såsom numera fullkomligt öfver!lödig.
~le !lan l 843 och 18-17 tillbyggdes länsresidenset, så att det nu
utgö1· en yerklig prydnad för staden.
3. Rådhuset. Ett större stenhus bier IS.U inköpt för detta
ändamål. I öfra vånin~en lir lokal för rådhusrätt, drätselkammare
samt. embetsrum för bÖrgmästarcn m. fl. Den nedre uthyres till
bandelslokal. Auktionskammare, poliskontor och vaktrum ligga i en
serskild flygel.

4.
5.
6.

Lasarettet.
Hospitalet.
Elementarskolan. Denna, som från lägre apologisiskola 1840

förändratles till högre, men dock nu endast bär namn af elementarskola, hat! e vårterminen år 1858 150 lärjungar.
Undervisningen besörjtles af 8 lärare, hvaraf rektor med 7 kolleger. Bi!.Jiiotheket räknar l 000 band. Skolhuset, uppfördt J 841, är reyeteradt
med kliukert.
7. F"eteriniir-inrättningen. Den dervid anställde djurläkare
aflönas till en del ar hushiillnings~äl!skapets medel, till en del ar staden. Utom nödig bostad för djurläkaren, innehåller lokalen veterinärsta!l, smedja och ridhus.
S. Cellfängr.lset. Länsfängelset, nppfördt ar tegel 180 l, ombyggdes på slutet af 1840-talet till cellfängelse och hi)rjade år 18:-Jl
att silsom sådant heg~gnas. I detta fän;;else fönarades under loppet
St:eri!JU Städer.

IJI.
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1854 icke mindre än 704 fångar, ar hvi!ka 616 män och
qvinnor. Det inneh;illet· 90 ljusa och 5 mörka celler.
9. Societetshuset eges af Nya Societets-Aktiebolaget, stiftadt
k842, och innehäiler danssalong, societetstheater samt lokal för stadslällare, klubb, biljard etc.
JO. .drbetarebostäder. En inrättning till beredande af sådana
föt· mindre bemedlade arbetare är grundad dels på aktier och dels
på en af frami. stadsläkaren doktor Gudrnund Sandmark donerad
fond. Ett för ändamålet uppfördt stenhus innehåller sunda bostäder
för 12 bnshåll af den arbetande klassen.
Utom of1•ann;imnde läroanstalt l1nnes en folkskola, der i medeltal l ~O gossar undervisas, äfvensom en så kallad ,flickskola, medelst
en dertill donerad fond af l ,666 R:tlr 32 sk. B:co, blifvit im-ältad
för arbetande klassens och andra mindre bemedlade personers döttrar
inom samhället och der omkring 80 flickor årligen nu undenisas.
Stadens bestånd grundar· sig egentligen på handel och sjöfart.
Importen består af salt, sill, kramvaror och specerier, som komma
från Götheborg: exporten af spanmål och antlra landtmannavaror från
kringligg;anrle nejd samt jern och trädvaror i kommission från \VermIaml. 1805 funnos i staden 6 handlande och ett ha!ft sekel senare
59, af hvilka 56 männer och 3 qvinnor med 36 personers hetjening.
1856 var detta antal öka•.lt till 63, men med endast 33 personers
betjening. Dessa handlandes bevillning utgjorde 812 fl:dr· 12 sk.
De till inrikes sjöfart begagnade fartyg uppgingo till 5å om 917
läster, men statlen c g de inalles l t) dertill. Tullupphörden besleg
sig 18a! till icke mera än 164 R:dr i införselstnll, men var redan
påföljande året !i,30;'J R:rlr, allt i införselslulL IS56 hade den redan
stigit till 12,3UO H:dr. På stadens skeppsvarf hade friin åren 1851
till 1855 15 st•jrre fartyg af l ,084 litster hlifvit byggda till af..;alu
på Götheborg och i.'lorrige. Spanm5!,;han•leln har i synnerhet blifdt
betydligt ufl·idg~:ll, sii att endast under loppet af 1855 utskeppades
omkring 60,000 tunnor.
Efler att två gånger förut förgäfves hafra hos Kong!. Maj:t hönfallit om stnpe\st<tdsrflttigheter, lyckades det dock detta samhälle i
början af 1857 att erhålla sådana. Detta skall utan t\·ifvel betydligt
höja handeln, som nu ej allenast har sitt utlopp genom Gölha kanal
inåt, utan äfven genom Götha-e!f kan ntät sätta sig i förbindelse
med tle förnämsta handlande nationer i Europa.
En <le! af den beslutade hamn- och kaj-anlflgsninr,:en är år 1855
fullbordad med en ko>tnarl af 20,000 R:dr, meu iinnn iilerstår hamngatornas och kajernas ytlcr!igare uh·idguing, fn·ar!ill, äfvensom de
förras planering och sten.•ältuing-, torde iltg-ii 30 å 35,000 H:tlr. Hit
kan man äf\·cn h~inf•:•ra de täckta Yaltenaflcrlningqrummor, s~m med
en kostnad af 20,000 R:clr lilifvit anl;:gt!a i stadens hufvllll:;akli~are
delar. För att Letiicka <Illa de'isa utgifter h;n· stHlen enrlast hamnecb kaj-af0 ifter att unvända, men har ännu icke erhållit något understöd
allmänna metlel.

,,r
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Mästare runnos 1805 till ett antal ar 5.t i 28 handtverk och
1855 icke mer än 87 med 103 gesäller och lärlingar, men 38 per·
soner Ufnärde sig att med egna händer åstadkomma haucltrerksarheten. Aret derp~i hade detta ökat sig till 90 me.-! Il S biträden och
46 af senare kategorien. Hanrltverkarue erlaue i bevillning 333 R:dr,
men fabrikanter och manufakturister icke mer an 173 R:dr, allt B:co,
brarar man lälteligen kan hedlimma fabrikernas tillst<'ind. De flesta
dessa äro troligen, såsom fallet är med mindre städer, om ej utesintande alla, garfrerier och fä•·gerier. Som efter den stora branden
Arrensom de senare åren flera vagnmakare, smeder och sadelmakare
inflyllat, har delta gif,·it nppkom,;t åt en ny industrigren, nemligen
förfärdigandel af åkdon, ntaf h\·ilka en stor del Iinna afnii.mare i
Norrige. En tändsticksfabrik är i senare åren anlagd med den ntvidgnin~ alt tilln~rkniugsvärdcl 1857 Hl~jorile 68,000 H:dr B:co.
Staden aflönar en siadsläkare och en stadskirurg. En provincialläkare är ä f\· en stationerad d ers! ftdes.
Fattigvånlen hantlhafves af en komilc. Förutom en inkomst af
kapilaler m. m., nppgående till 666 R:dr 32 sk. B:co, har en uttaxering årligen e~t rum af 3,500 R:rlr samma mynt, något som
gjort denna gren ar stallens förvaltning gano;ka betungande och skulle
göra den ännu mer, om ic~e 5r!igcn, till detta ändamål, 1000 R:d1·
ytterli~are niginge ar hrändnsafgifter.
\Venersborg~ stad innehåller 433 hus och tomter, uppskattade
till ett vftrde af 7!)1, l 06: :~S. ·1, h vartill kommer för jord 112,400
R:dr samt för bruk, m~nnfaktnrier, qvarnar etc. l 000 R:dr eller sammanbgdt 904/•0() R:dr 3S sk. 4 rst.
Stadsjorden, uppgående till '7~ hemman, består af tillsammans
3,428 tunnland, hvaraf 1,5.t6 åker, äng, lomter och trädgå!'ti:lr,
l ,684 skog samt återstoilen impedimenter. l.Jtsädet utgjorde 1850
10 tunnor hrete, 50 d:o råg, 30 korn, 250 hafra, 20 blandsäd, 12
ärter och l 00 d:o potatis, som i merlelafkastning g af, sedan utsädet
dock var afdrilget, 80 tnnnor h vete, 420 u:o riig, 150 korn, J ,250
ha fra, l 00 blandsäd, l 00 år ter och 6:JO d:o potatis. lliirmed underhöllos 72 hästar, 6 oxar, 2:3ä kor och nn 0 boskap, 15 får och
60 svin.
Ett nytt, äfven rör länets lanelsbygd gemensamt brandstodsbolag
biltiades JS,t l. Yirl fjortonde hrantl4oil>rtrels utgaog uen H ~Hars
185ti urgjorde an<:vars;;nmman 10,978,720 R:ur för byggnader och
7,t.il ;l.,fi20 R :llr- B: c o för Wsören.
Rörelsebpitn!et för \Vencrsborg>' sparbank utgjorde vid 185ä
års sint 24i,OÖO R:dr B:co.
En fllialafrle!ning af \Vermlands provincialhank rörer sig likaledes hår nwd icke minclre lin l million R:dr B:co.
Ett d d. rri.-kt telegrafkontor finnes i st.~1den. Som flera linier
här s~mmanlöpa, bland hvi!ka den norr,;ka, är freqven.;;en betydli~;.
Antalet rlepe<·hcr friin den 1 Oktober 1856 till ;wmma tid 1857 ntgjorcle lfl,2.t0 me(l etr. sammanlagdt porto
R:;ss Rtlr 62,139: 40.

ar

ar
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Samm<mlagda stntsbidragct uppgick till 22,757 Jl:dr 35 sk. l
rst., hvarutaf i be rillning för borgerlig n1it·ing efter 2 Art. 3,7ä l:
45. l, i lwslmtl ftil' stadens sly re! se 4, 71ä: 4.0, för klercei~tatcml
underhåll l ,772: J O. 8, i falligförsörjning 3,500, skjuts l ,(i OO, väg•
llålluing l 000 H:dr m. m.
Stadens are:tl är 78 tunnland. Dess vapen t~lt fiir fulla segel
gående skepp. 1 medlet af föl'l'a iirhnndt·adet hu.tt~hade den fyt·tiu
sjunde rummet, rilen hat· nu så förkorrat sig, att den UJlpllytlats till
det tjnguatlnnde •

.f'olkmiingtlen, som 1805 var l ,437 personer, hesteg sig redan
1810 till J,7fl0, 18lå till 1,870, 1825 till 2,30(), 1847 l.ill 2,882,
18ä0 till 3,M7, IS;,;, till 3,289, 185G till 3,598 samt 1858 till
3,7ä7, af h vilka J ,771 Dlän och J ,98li qvinköu.
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ÅRSKRÖNIKA 1970.
Kära Gillebröder!

Det har åter gått ett år sedan vi sist träffades för att hålla högtidsstämma och under sedvanligt trevliga former samlas kring det
som förenar oss - intresset för vår stad. Det är alltid lika stimulerande att denna kväll få träffa bröder i förskingringen - vänersborgare som då gärna söker sej tillbaka till hemstaden. Jag hoppas
att även den nya generationen skall finna glädje i och få intresse
av att föra denna tradition vidare.
Det har som alltid varit ett år på gott och ont. Ute i den stora
världen har frågan om krig och fred ältats som vanligt och just nu
är kanske splittringen större än någonsin. Vilda strejker, blodiga
demonstrationer, kapning av flygplan, mord och våld har varit daglig spis och sedan den amerikans.ke ambassadören Holland kom till
Sverige har äggförbrukningen varit större än någonsin. Vad skall
nu detta tjäna för syfte att först ägga upp demonstranterna och sedan ägga ner ambassadören. Det blir ju bara en enda röra av sådant.
Men värst av allt, mina bröder. De kortkorta kjolarnas tid är förbi.
Säj mej den glädje som varar beständigt.
Det har varit valår i år och tonen i debatten fränare och angreppen personligare än vanligt. Full enighet nåddes emellertid när sammanräkningen var klar. Alla vann ...
Men nu till mera nära ting - vår egen lilla stad.
Det har varit ett visornas Vänersborg i år med tisdagsjippon i
plantaget, flygande fanor och fladdrande vimplar på Edsgatan och
små söta Fridor i halmtak som värdinnor. Ett lovvärt initiativ som
genomfördes väl och som säkert gett både mynt och goodwill åt
staden. Det är märkligt så många goda och villiga förmågor vi kan
plocka fram när det gäller. Som första solist framträdde Hadar som
av någon tidning utnämndes till landets mest välsjungande kommunalråd. Det gäller att sjunga ut.
Staden har i år begåvats med en större byggkvot och genast står
en ny stad färdig på Torpaområdet. Som det nu ser ut ser det
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hemskt ut, men fort har det gått och vi vet ju alla att planering och
plantering kan göra underverk. Huvudsaken är ju att människorna
som skall leva och bo där kommer att trivas. För säkerhets skull har
Fridhemstippen flyttats till Vargön - en god början på en kommande kommunsammanslagning.
Om det ännu inte är så vackert i utkanterna så fortsätter förskönandet i centrala staden. Mandråparen sätter åter stil på plantaget och nu väntar vi bara på att Millesfontänen "Triton" skall finna en central och lämplig plats så att så många som möjligt av stadens innevånare får glädjas åt detta förnämliga konstverk.
Det känns stimulerande för en krqnikör att bli bönhörd. I min
förra krönika efterlyste jag resultat som svarade mot vår förnämliga
idrottsanläggning och vips hamnade tre olympiska guldmedaljer i
staden. Det var visserligen medaljer avsedda för schackolympiaden
i Siegen som provhängdes på bl.a. stadsfullmäktiges ordförande,
gillebrodern Bengt Jennische som tack för gott samarbete i ungdomsutbytet mellan städerna, men Bengt är inte hornkommen när det
gäller idrott heller. I simtäv.lingar mellan Restad, Källshagen och
lasarettet visade han sina gamla simmartakter och alla som såg honom kan intyga att det inte var fråga om någon Mao-simning i avsikt att vinna valet. De verkligt finna prestationerna svarar emellertid två andra vänersborgare för. Vänersborgsfrun Anna-Lisa
Berglund har plockat hem allt från SM till VM i bågskytte och vänersborgspolisen Sivert Scott har blivit europamästare i friidrott och
femkamp för poliser. Bra gjort.
Ock så slår vi ett svenskt rekord till. Vi blir först i Sverige med
att lansera uppvärmda läktare på isstadion, så nu är isen bruten för
större publiksiffror även där. Det är alltså bäddat för visornas Vänersborg på sommaren och infravärmens Vänersborg på vintern.
Ju mindre pengar vi får desto fler banker blir det. Nu har banken
med PS, d.v.s. skaraborgsbanken öppnat kontor i Vänersborg och
Sparbanken hälsade välkommen med ett filialkontor tvärs över gatan. P.S. betyder i detta fall inte post scriptum, eller fritt översatt
"på efterkälken". Nej det betyder personlig service. Det är inte
måtta på vad PR-gubbarna kan hitta på. Aven här fick Birger Sjöberg vara med att dra igång kommersen. J ag önskar att "Päta" i
sm himmel finge glädjas åt att hans namn numera även går i ban32

ken. Som ett kuriosum kan jag meddela att följande annons stod att
läsa i Wenersborgs-Posten, Thorsdagen den 12 maj 1870, alltså för
jämt 100 år sedan:
Härmed tillkännagifves, att
Göteborgs Enskilda Banks
Afdelningskontor i Wenersborg
kommer att öppnas den l nästkommande Juni i öfra vanmgen af
f.d. Rådhuset, och kunna de, som önska Kreditiv hos Afdelningskontoret, att begagnas genast efter tiden för kontorets öppnande,
dessförinnan a.flemna ansökningar derom, med uppgift å den säkerhet som erbjudes, till Herr Handlanden Albert Carlsson i Wenersborg. Bland villkoren må nämnas; att räntan utgår efter Sex och
bokföringsavgiften efter En procent för år; att kreditiv beviljas att
begagnas från hvilken dag under året som helst, på tolf månader
eller kortare tid; att insättningar och uttagningar äfven kunna ske
i ojemna riksdalerstal och ören; att om kreditiv förnyas, uttaget
belopp kan öfverföras i ny räkning utan någon särskild afgift.
Wenersborg i Maj 1870
AFDELNINGSSTYRELSEN
Göteborgsbanken blev inte gammal i staden, men så hade dom
ju inte Birger Sjöberg att hänga upp invigningsjippot på förstås.
På ämbetsmannasidan har det skett en del förändringar. Sålunda
har Mats Lemne övergett länet och staden och ersatts med en ny
landshövding Gunnar von Sydow. Vem vet, om han stannar här
tillräckligt länge och sköter sej väl kanske han kan bli kallad till
medlem i Gillet - som bekant den finaste utmärkelse en icke infödd vänersborgare kan få.
Stadens kyrkoherde prosten Bengt Swan!n har avtackats efter 33
år i kyrkans tjänst och rådmannen och gillebrodern Bo Westhall efter lika många år i rättvisans tjänst. Båda har gjort insatser i vår
stad som inte nog kan uppskattas.
Så har en första byråinspektör på länsstyrelsen gjort en undersökning av våra fruars köpvanor och genast konstat.erar ELA med
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fet rubrikstil: "Undersökning visar: Bästa vägen till kunden är att
annonsera i ELA."
Ja, det låter ju rätt logiskt eftersom ELA är enda annonsorganet
i Vänersborg. Ja:g kan inte tänka mej att t.ex. ICA-hallen med eller utan föregående undersökning skulle komma på den iden att
annonsera sina punktpriser i Dagens Nyheter.
Apropå ELA, så försökte doktor Hagberg på lasarettet för en tid
sedan att lägga om stilen på stadens tidning, men aj då ... Nåja,
något positivt förde det ju med sej. Redaktionen lovade att inte utföra några operationer på lasarettet och det får man ju vara innerligt tacksam för.
Inom affärslivet händer det som vanligt både positiva och negativa ting, men glädjande nog har arbetslösheten sjunkit i staden och
jag hoppas att företag som Televerkstaden, Holmens Bruk och Airco
Alloys m.fl. kommer att gå en positiv utveckling till mötes.
Just nu är det många av stadens åldringar som med glädje ser
fram emot invigningen av det nya, centralt belägna ålderdomshemmet Lindgården. Det är inte mindre än 120 pensionärer som där
kommer att beredas plats i ett modernt och trivsamt ålderdomshem.
Staden är med andra ord på väg att lösa åldringsvården - en nog
så viktig detalj i vårt samhälle.
Jag tänker inte ägna något utrymme åt att klanka på ungdomen.
Det är omodernt i allra högsta grad. Redan år l 000 före Kristus
klagade man över ungdomens förfall och så sent som för 100 år sedan kunde man i Wenersborgs-Posten läsa om den bleka, håglösa
ungdomen som skyr arbete och som ytterst ansågs utgöra en fara
för Rikets försvar. Ungdomen är bra, det är bössen jag inte gillar.
För oss som bor vid Edsgatan är det ofattbart att buslivet där
kan få fortsätta utan att polisen ingriper. Den senaste flugan är att
falsklarma brandkåren och att krossa affärsfönster, ju större dess
bättre. Skall vi i fortsättningen överhuvudtaget kunna tala om idyll
i samband med Vänersborg torde ordningsmakten då och då behöva
visa sej. Jag tror det räcker.
Jag tror även att det får räcka med krönika för i dag. Våra damer är sam bekant församlade och som de gentiemen vi anser oss
vara får vi inte låta dem vänta.
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Jag slutar därför med att önska bröderna en trevlig fortsättning
på kvällen och ETT GOTT NYTT GILLEÅR.
Vänersborg den 30 oktober 1970

Sven Lind

35

-=fL.

T

MINNESRUNOR 1971.
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 fem §illebröder gått bort och lämnat ett tomrum i
vår krets. De voro mogna män som redligen fyllt sitt värv och därigenom hedrat den stad som sett dem födas och fostras.

Fastighetsskötaren TORSTEN EDLUND föddes i Vänersborg den 27. april 1903 och avled
härstädes den 2. april 1970. - Efter slutad
skolgång började Edlund som lärling i Wahlqvists elektriska affär men kom redan som 20åring i Landstingets tjänst där han tjänstgjorde
som fastighetsskötare vid olika inrättningar till
sin bortgång. Han tillhörde Vänersborgs Arbetareförening och var under många år maskinist
vid Stora Biografen. Han var flitigt arbetande
medlem i Idrottsföreningen Kamraterna och
var en a v stiftarna till cykelklubben Vänersh of. Inom det fackliga var han med och bildade sjukhuspersonalförbundet i
Vänersborg och var under många år dess kassör. - Edlund inträdde i Gillet
1955.
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Konditorn SIXTEN WETTERLUNDH föddes
i Järskog i Värmlands län den 22. februari
1905 och avled i Trollhättan den 15. april
1970. - Wetterlundh lärde till sockerbagare
och konditor hos Nya Konditoriet i Vänersborg. Som fullärd yrkesman tog han 1929 anställning vid Svenska Amerika Linien där han
stannade till 1951. Under sina år vid SAL
tjänstgjorde han huvudsakligen på MS Gripsholm. Sedan han gått i land var han under
åren 1951-1957 föreståndare för matserveringen på AB Ferrolegeringar i Trollhättan och
anställdes sedermera som vaktmästare för Götasalen, i v:ilken befattning han
kvarstod vid sitt frånfälle. - Wetterlundh inträdde i Gillet 1955.

F. lokföraren EINAR HANSSON föddes i
Vänersborg den 20. september 1896 och avled
härstädes den 23. september 1970. - Han kom
i tjänst vid UVHJ i Vänersborg 1916, då han
anställdes vid verkstäderna. År 1929 förflyttades Hansson till Uddevalla och befordrades där
till lokförare 1943. Inom det fackliga arbetet
har Hansson intagit en framträdande plats och
bl.a. varit kassör och ordförande i Järnvägs
avd. 317 och i den nya avd. 279. Under sin
tid som lokförare har han varit med om Herrljungabanans omläggning från koleldning till
eldrift men också upplevt "mellanstadiet" då loken under kriget eldades med
ved. - Hansson inträdde i Gillet 1948.
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F. skräddaremästaren GUSTAV E. LUNDBORG föddes i Vänersborg den 13. december
1900 och avled härstädes den 6. oktober 1970.
Efter slutad skolgång började Lundborg
i sin fader Anders Lundborgs skrädderi och genomgick därefter Köpenhamns Akademiska Tillskärareskola. Han anställdes därefter i sin broders Eric Lundborg Skrädderi men öppnade
1931 egen verkstad, för att 1958 bli hantverksmästare på Resrads och Källshagens sjukhus,
från vilken tjänst han pensionerades 1968. Musikalisk och begåvad med en vacker sångröst
tillhörde han sångsällskapet Sjung-Sjung, som han varit med att bilda. - Lundborg inträdde i Gillet 1954.

Ingenjören NILS HASSELLUND föddes i Vänersborg den 11. januari 1901 och avled i Kinna den 20. november 1970. - Efter studentexamen i Vänersborg 1919 genomgick Hassellund lantmäteriutbildning och efter anställning i Vänersborg kom han 1931 till lantmäterikontoret i Kinna, där han 1945 blev 1 :e mätningsingenjör i Marks distrikt. Inom Borås regionsplaneförbund tillhörde han ända från
början ledningen och var ännu vid sin bortgång dess sekreterare. Han var ledamot av
kommunalfullmäktige i Kinna, sekreterare i
byggnadsnämnden och ordförande i taxeringsnämnden samt ordförande vid
fastighetstaxeringen. - Hassellund inträdde i Gillet 1936.
Vi lyser frid över våra bortgångna gillebröders mmne.

THORSTEN GULZ.
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Sida vid sida falla de
samlas allt fler och fler,
Somliga tidigt kallade
andra då sol gått ner
skuggorna breder sig över dem
vilan blir djup och lång.
N attliga vindar söver dem
Susar sin vaggande sång.
(Anita Hallden)
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Gillebroder J
Vi sysslar med en stor och mycket intressant uppgift.
Vi ordnar och daterar nämligen Gillets samling av bilder och fotografier.
Av Vänersborg med omnejd.
Och av Vänersborgare i verksamhet.
Korten ordnas kronologiskt och sammanfattas under rubriker.
T.ex. "Hamnen", "Torget", "Sundsgatan", "Skräcklan", "Kasen",
"Dalbobergen", o.s.v.
Eller efter yrken och yrkesutövare.
T.ex. "Skräddare", "Kuskar och hästar", "Bilar och omnibussar",
"Fabriker och verkstäder", "Butiker" o.s.v.
Vi samlar också gårdsinteriörer.
Gärna av typen "Kaffe i bersån", "Pappa lagar cykeln", "Familjen
samlad på trappan".
Vidare söker vi foton på hus och gårdar i Öxnered, Blåsut, Mariero,
Mariedal och Restad.
När du läst så långt förstår du vart vi syftar.
Alltså: Har du kort och bilder i din ägo som berör Vänersborg
och vänersborgare? Sänd dem till oss!
Och skriv: Årtalet när kortet togs, platsen, gatunummer eller gårdsnamnet samt namnen på ev. personer som förekommer.
Samt annat som är av intresse.
Du behöver inte precis vara kortfattad.
Allt du har att berätta är intressant.
För oss i Gillet. Och för våra barn. Och för våra barnbarn!
V år samling kan aldrig bli fullständig. Det vet vi.
Men du kan hjälpa oss att göra den omfattande.
Och rik. Kulturhistoriskt rik!
Styrelsen.
Vi tackar.
Adressen är: Vänersborgs Söners Gille
Box 30 462 01 Vänersborg
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Vänersborgs Söners Gilles
styrelseberättelse för år 1970.
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret 1970, Gillets 65 :e arbetsår.
Gillet har under året varit samlat till årsstämma onsdagen den
8. april och till Högtidsstämma Allhelgonadags afton fredagen den
30. oktober 1970.
Vid Högtidsstämman som leddes av 1 :e Åldermannen Erik Sahlin närvoro 44 gillebröder. Två bröder tilldelades härvid Gillets medalj och Gillets 25-årstecken tilldelades nitton därtill berättigade
bröder.
Sedan stadgeenliga ärenden behandlats och Åldermannen avslutat
Högtidsstämman samlades bröderna med damer och gäster till gemensam supe med dans. Under måltiden underhöll musikdirektören
Kjell Lagerkvist med sång och kvällen förflöt under gemytlig och
angenäm stämning.
Gillets årsskrift har under året utkommit med sin trettionionde årgång och översändes till bröderna m. fl. under oktober månad.
Bland mycket annat har Gillet i sin ägo en mängd foto, vykort
och bilder, varav en hel del unika. För att göra dessa mera tillgängliga för bröderna och för ev. andra intresserade, arbetar nu styrelsen med att ordna samlingarna mera överskådligt. I samband härmed har styrelsen i 1970 års Årsskrift infört en vädjan till bröderna
att inventera och till Gillet skänka sina kort och bilder av Vänersborg och vänersborgare. Att i bilder samla och visa småstadens
snabba förvandling från Birger Sjöbergs Lilla Paris till dagens Vänersborg; hur idyllen påverkats och påverkas av nya kommunikationer, av stadsingenjörer, arkitekter och hortomoner, att visa vänersborgarnas följsamhet när det gäller klädmode och nya frisyrer,
deras inpassning i nya sysselsättningsmiljöer och fritidsaktiviteter;
allt detta måste betraktas som en av Gillets för dagen viktigare
uppgifter.
Vid årets slut hade Gillet 640 medlemmar.
Gillets ekonomiska ställning, fondernas förvaltning och Gillets
understödsverksamhet framgår av nedan lämnade redogörelse. Be41

träffande Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till ålderdomsstiftelsens särskilda styrelseberättelse.
1.

ALLMÄNNA KASSAN:
Behållning från 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medlemsavgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
8.550:Ränta sparkasseräkning . . . . . . . . . . . . . . . . . .
983:45
Kronor

24.231:44

158:3.000:144:44
292:623:66
372:85
220:50
5.027:37

9.838:82

Behållning till år 1971:
Kassa och postgiro . . . . . ................ .
Innestående i bank ..................... .

534:04
13.858:58

14.392:62

Kronor

24.231:44

VXNERSBORGS SONERS GILLES FORSKONINGSFOND:
Behållning från år 1969 ............................. .
Ränta

6.434:34
472:77

Kronor

6.907:11
99:-

Skatter

3.

9.533:45

Skatter ................................. .
Hyra till Stiftelsen för arkivlokaler ....... .
Sammanträdeskostnader ................. .
Gåvor och uppvaktningar ............... .
Trycksaker ............................. .
Porton ................................. .
Kostnader Högtidsstämman ............... .
Andel i kostnader för årsskriften ......... .

-----

2.

14.697:99

Behållning till år 1971:
Innestående i bank ............................... .

6.808:11

Kronor

6.907:11

NAMNKUNNIGA VKNERSBORGARES MINNESFOND:
Behållning från 1969 ............................... .
Ränta

1.453:98
108:86

Kronor

1.562:34

Innestående i bank ................................. .

1.562:84

Behållning till år 1971:
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4.

KNUT HERNSTRöMS UNDERSTÖDSFOND:
Behållning från 1969 ............................... .
Ränta

2.814:75
209:95

Kronor

3.024:70

Behållning till år 1971:
Innestående i bank ................................. .

3.024:70

5. HJALMAR A. LINDEDALS MINNESFOND:
Behållning från år 1969 ............................. .
Minnesgåvor Kurt Hallbergs Jordfästning ............. .
Ränta

8.132:98
345:478:29

Kronor

8.956:27

5.600:3.356:27

8.956:27

MAJOR OSCAR WENERSTRöMS UNDERSTODSFOND:
Behållning från år 1969: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ränta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

3.756:39
228:41

Kronor

3.984:80

Behållning till år 1971:
Lån till Stiftelsen ....................... .
Innestående i bank ..................... .
6.

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

Julgåva
Behållning till år 1971:
Lån till Stiftelsen ....................... .
Innestående i bank ..................... .

7.

100:-

1.600:2.284:80

3.884:80

Kronor

3.984:80

WILHELM och NORA MALMBERGS DONATION:
Behållning från år 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ränta

10.921:63
590:06

Kronor
Premium till elever vid Huvudnässko lan-Tarpaskolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150:Skatter
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
204:---------Behållning till år 1971 :
Lån till Stiftelsen
..................... .
7.200:Innestående i bank ..................... .
3.957:69
Kronor
8. RICHARD DYMLINGS ÄRSSKRIFTSFOND:
Behållning från år 1969 ........................... .
Försålda årsskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118:-

11.511 :69

354:-

11.157:69
11.511 :69
2.598:69
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Annonser i lirsskriften ................... .
Glivor ................................. .
Ränta ................................. .

3.240:65:192:92

3.615:92

Kronor

6.214:61

3.251:97
106:-

3.357:97

Behållning till år 1971:
Innestående i bank ................................. .

2.856:64

Kronor

6.214:61

LAURA och ESTER DANIELSSONS DONATIONSFOND:
Behållning från år 1969 ........................... .
Ränta ............................................. .

8.556:12
482:96

Kronor

9.039:08

5.600:3.439:08

9.039:08

NILS CARLSTRtiMS DONATIONSFOND:
Behållning från år 1969 ............................. .
Ränta ...................... · · · .. · .. · · · · · .. · · · · · · · · ·

6.169:88
333:86

Kronor

6.503:74

skatter
Bidrag De Gamlas Utfärd ............... .

111:100:-

211:-

Behållning till år 1971:
Lån till Stiftelsen ....................... .
Innestående i bank ..................... .

4.000:2.292:74

6.292:74

Kronor

6.503:74

Kostnader för årsskriften ............... .
Skatter
............................... .

9.

Behållning till år 1971:
Lån till Stiftelsen ..................... .
Innestående i bank ..................... .
10.

-----

Inom sig har styrelsen för året utsett till 2:e Ålderman och gilleskrivare f. d. driftchefen Thorsten Gulz och till kassafogde och gillevärd kamreraren Olov Janson.
Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden varjämte annat samråd ägt rum.
Vänersborg den 29. mars 1971.
ERIK SAHLIN.
THORSTEN GULZ.
OLE THERNQUIST.
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STEN SAHLIN.
SVEN LIND.

OLOV ]ANSON.
EVERT LUNDBORG.

Granskningsberättelse.
Undertecknade, som utsetts att i egenskap av granskningsmän
granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och förvaltning under 1970, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande granskningsberättelse.
För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess
fonders räkenskaper och styrelsens berättelse, som lämnar upplysning om de ekonomiska förhållandena 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 vi
full ansvarsfrihet för den tid granskningen omfattar.
Vänersborg den 29 mars 1971.
KJELL THERNQUIST.

BILT DAVIDSON.
Granskningsmän.
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Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles
Ålderdomshems styrelseberättelse
för år 1970.
Styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem
får härmed avgiva följande berättelse över verksamhetsåret 1970,
stiftelsens nittonde arbetsår:
Räkenskaperna utvisar följande:
VINST- och FöRLUSTKONTO:

l n t ä k t e r:
Hyrors konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bidrag från Allmänna kassan . . . . . . . . . . . . . .
Räntors konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.000:3.000:365:12

21.365:12

K o s t n a d e r:
Räntors konto ......................... .
Renhållnings- & El krafts konto ........... .
skatters konto ......................... .
Försäkringsavgifters konto . . . . . . . . . . . . . . . .
Reparationers konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Div. kostnaders konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.952:1.943:09
534:1.270:170:71
33:31

15.903:11

Understöds konto

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

500:16.403:11

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

4.962:01

--------

21.365:12

ING.- och UTGÅENDE BALANS KONTO:

Till g J n g a r:

1/1

31/12
155.000:3.100:2.838:66

Fastighetens konto (tax.v. 160.000) ....... .
Inventariers konto ..................... .
Bank- och postgiro konto ............... .
Kapital konto ......................... .

155.000:3.100:2.376:65
4.273:35

Kronor

164.750:-

160.938:66

164.750:-:-

160.250:688:66

164.750:-

160.938:66

-:-

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

S k u l d e r:
Låne konto
Kapital konto
Kronor
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SYSKONEN INGEBORG och GOTTFRID ELIASONS DONATION:
Behållning från år 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
Ränta

49.185:74
2.680:90

Kronor

51.866:64

11.866:64
40.000:-

51.866:64

Behållning till år 1971:
Innestående i bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lån till Stiftelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Av fastighetens skulder har 3000:- kr amorterats av lånen ur
Gillets fonder och 1.500 kr av inteckningslånet i Sparbanken.
Inom sig har styrelsert för året utsett: till v. ordförande och sekreterare f.d. driftchefen Thorsten Gulz, till kassör kamreraren Olov
Janson och till fastighetsförvaltare handelsträdgårdsmästaren O le
Thernquist och disponenten Sven Lind.
Vänersborg den 29. mars 1971.
ERIK SAHL!N.
THORSTEN GULZ.

STEN SAHLIN.

OLE THERNQU!ST.

SVEN LIND.

OLOV ]ANSON.
EVERT LUNDBORG.

Revisionsberättelse.
Undertecknade, som utsetts att i egenskap av revisorer granska
stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshems räkenskaper
och förvaltning, får efter fullgjort uppdrag 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, bokföringen, inventeringen av tillgångarna eller
eljest beträffade förvaltningen av stiftelsens angelägenheter.
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Fastigheten anses försäkrad till betryggande belopp.
Med stöd av vad vi under revisionen inhämtat tillstyrker vi full
ansvarsfrihet för 1970 års förvaltning.
Vänersborg den 29. mars 1971.
BILT DAVIDSON.

KJELL THERNQUIST.
Revisorer.

Sammanställning
över Vänersborgs Söners Gilles tillgångar vid utgången
av år 1970.
14.392:62
6.808:11
1.562:84
3.024:70
8.956:27
3.884:80
11.157:69
2.856:64
9.039:08
6.292:74

Allmänna kassan . . . . . . . . . .................................... .
Vänersborgs Söners Gilles Försköningsfond ................... .
Namnkunniga Vänersborgares Minnesfond ..................... .
Knut Hemströms Understödsfond ........................... .
Hjalmar A. Lindedals Minnesfond ........................... .
Oscar Wenerströms Understödsfond ......................... .
Wilhelm och Nora Malmbergs Donationsfond ................... .
Richard Dymlings Årsskriftsfond ............................. .
Laura och Ester Danielssons Donationsfond ................... .
Nils Carlströms Donationsfond ............................... .
Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem
Ing~borg och Gottfrid Eliasons Donationsfond . . . . . .
51.866:64
Fastigheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
688 :66

52.555:30

Summa kronor

120.530:79
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VKNERSBORGS SöNERS
MEDLEMMAR
1 9 7 o.

GILLES

MEDLEMMAR.
ALBRECHTSON, ERIC, fd. Tillskärare, Vänersborg ......... .
ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingenjör, Vänersborg ..... .
ALFREDSSON, GÖSTA, Försäljare, Vänersborg ............. .
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg, ständig medlem ....... .
AHLIN, LENNART, Bilskolechef, Vänersborg ............... .
AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg ............. .
ALMQVIST, LARS, Jägmästare, Lerum ..................... .
''ALMQVIST, SVEN, Bitr. överläkare, Solna ................. .
ALMSTRÖM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv ....... .
ANDERSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg ............. .
ANDERSSON, ALLER, skolvaktmästare, Vänersborg ......... .
•:·ANDERSSON ARNE, Yrkesvalslärare, Bromma ............. .
ANDERSSON, BROR, Såg"re, Vänersborg ................. .
ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg ............... .
ANDERSSON, ERIC, Expeditionsvakt, Vänersborg ........... .
ANDERSSON, ERIK, Fabrikör, Vänersborg ................. .
ANDERSON, FRANK, Elingenjör, Vänersborg ............... .
*ANDERSSON, FRITIOF, fd. Jordbruksförman, Vänersborg ... .
'-·ANDERSSON, GÖSTA, Sjukhusintendent, Vänersborg ....... .
ANDERSSON, GöSTA, sjukvårdare, Hässleholm ............. .
ANDERSSON, HUGO, Televerksarbetare, Vänersborg ....... .
ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg ................. .
*ANDERSON, JOHN, Grosshandlare, Vänersborg ............. .
•:·ANDERSSON, KARL, Göteborg ........................... .
ANDERSSON, KARL-ERIC, Köpman, Vänersborg ........... .
ANDERSON, CHRISTER, Studerande, Vänersborg ........... .
ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg ............... .
ANDERSSON, MAGNUS, Vänersborg ..................... .
ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg ................... .
ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg ................... .
*ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg, innehavare av
gillets medalj (1955) ............................... .
*ANDERSSON, OSCAR, Elinstallatör, Vänersborg ........... .
ANDERSSON, PER-GöRAN, Köpman, Mellerud ........... .
''ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Vänersborg ......... .
ANDERSSON, RAGNAR, Verkmästare, Vänersborg ......... .
'-·ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg ........... .
ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde, Vänersborg ........... .
ANDERSSON, TORSTEN, Förrådsintendent, Vänersborg ..... .
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Födelse·
år

Inträdes år

1894
1924
1922
1944
1916
1923
1903
1931
1910
1917
1909
1917
1935
1914
1915
1909
1914
1897
1913
1910
1917

5-1
55
51
58
54
58
57
46
55
60
55
43
69
54
51
60
67
42
46
54
69
65

1918

1910
1896
1923
1945
1930
1968
1915

29

1922

51

1892
1897
1936
1919
1921
1918
1924
1914

42
38
60
35
68
45
70
55

45
58
55

59
69
53

ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg
ANDRE, HARALD, Kamrer, Vänersborg ................... .
*ANDREASSON, HARRY, Arkitekt, Vänersborg ............. .
ANDREASSON, KARL, Museivaktmästare, Vänersborg ....... .
ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg ........... .
ANDREEN, BERTHEL, Järnhandlare, Vänersborg ........... .
AND REN, HELGE, Köpman, Göteborg ..................... .
ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg ................. .
''ARVIDSSON, BIRGER, schaktmästare, Köping ............... .
AR WIDSSON, UNO, Riksbanksvaktmästare, Vänersborg ....... .
ASPMAN, ARNE, Elektriker, Vänersborg ................... .
BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg ................. .
BACK, HELGE, f d. Förman, Vänersborg ..................... .
BACK, JAN, Konditor, Vänersborg ......................... .
''BACKMAN, GUNNAR, f d. Bankkassör, Arvika ............. .
''BARKSTEDT, SIGURD, fd. Apotekare, Vänersborg ......... .
BEHRNS, RAGNAR, Överskötare, Vänersborg ............. .
''BENGTSON, HJALMAR, fd. Personalföreståndare, Skövde ..
BENGTSON, JAN, Konditor, Skövde ..................... .
BENGTSSON, RAGNAR, fd. Linjemästare, Trollhättan ....... .
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg ...............•..........••
BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg ................. .
BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg ........................••
BERG, KARL, Vänersborg ................................. .
BERG, LARS, Vänersborg ......................•••••.....•.••
BE :tG, SUNE, Åkeriägare, Vänersborg ..................... .
BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem ..... .
BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg ................... .
*BERGGREN, ERIC, Intendent, Ana Capri, Italien ........... .
''BERGLUND, GöSTA, Sjöingenjör, Malmö ................. .
BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Göteborg ............... .
''BERGSTRöM, AXEL, fd. Landskamrerare, Falun ........... .
*BERGSTRÖM, GUNNAR, Odont. d:r, Örebro ............. .
·~BERGSTRöM, THORSTEN, Tandläkare, Hälsingborg ....... .
::·BERRMAN, GöSTA, Kmneslärare, Göteborg ...........•...•
BIEL, GUNNAR, sjukgymnast, Upper Darby (U.S.A.) ....... .
''BIEL, GöSTA, Direktör, Stocksund ......................... .
BJöRKMAN, LENNART, sjukvårdsdirektör, Vänersborg ..... .
BJöRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Vänersborg ............. .
BJöRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg ................. .
·~BJÖRNDAHL, ERIK, fd. Bokbindaremästare, Vänersborg ... .
BJORNDAHL, KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg ... .
BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg ..... .
BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Bandhagen, ständig medlem ..... .
BODEN, STIG, Ingenjör, Johanneshov, ständig medlem ......... .

61
1900
1906
54
1901
30
1907
53
68
1938
1908
66
1914
66
1912
61
1897
46
1927
60
1920
59
1918
55
1899
54
1934
63
1890
45
1885
30
66
1910
1905
33
65
1943
55
1903
1968
68
53
1920
68
1944
1899
66
68
1967
1939
67
1943
55
54
1904
1911
32
1920
43
1920
48
1892
26
1906
23
1912
29
43
1910
1901 (24)62
1911
46
1923
65
1927
54
1929
54
1888
37
60
1926
1912
54
1923
55
1914
55
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BODEN, SVEN, Ingenjör, Gislaved, ständig medlem oooooooooo..
BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg ....... o . o....... o... .
BORG, FRITZ, fd. Hälsovårdstil!syningsman, Trollhättan o... o.. .
*BORGLIND, CARL, fd. Häradsskrivare, Stockholm ......... .
BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Malmö ..... o ... oo.. o ... .
BROCKNER, TORSTEN, fd. Kamrer, Västerås .... oo....... .
•:OBUGLER, JOHN, fd. Landskanslist, Vänersborg ........ o.... .
BKCKSTRtJM, BERTH, Äkeriägare, Vänersborg .... o........•..
BKCKSTRtJM, GUNNAR, Äkeriägare, Vänersborg .•.... o....•
BKCKSTRtJM, TORSTEN, Äkeriägare, Vänersborg . o. oo. oo... o
CARLZEN, YNGVE, fdo Befallningsman, Vänersborg ....... .
•:·CEDERGREN, GtJSTA, Länsläkare, Linköping oo ........... .
•cCEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Båsrad o.... o. oo.... .
''CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle ... oo... o... o...... .
CEDERHOLM, ÅKE, Direktör, Uddevalla ......... oo. o. ooo.
CEGRELL, ELOF, Tjänsteman, Vänersborg .. o...... oo. ooo.. .
CORSE, FOLKE, Expeditionsförman, Göteborg oo oo........... .
DAFGÄRD, BENGT, Bilskollärare, Vänersborg, ständig medlem
DAFGÄRD, GUNNAR, Direktör, Källby ...... o. oo........••
DAFGÄRD, HENRY, fd. Köpman, Vänersborg .... o........ .
DAFGÄRD, SVEN, Köpman, Vara ..... o................... .
DAHL, LENNART, Bergsingenjör, Sandviken ............. o..
DAHLGREN, ARNE, Byråass., Vänersborg . o................. .
*DAHLIN, ERIK, Frisörmästare, Vänersborg ....... o......... .
DAHLLtJF, AXEL, Affärschef, Göteborg .... o................ .
DAHLLÖF, MATS, Vänersborg .. oo........................ ..
DAHLGREN, HUGO, Mätningsingenjör, Vänersborg ......... .
DA VIDSSON, BIL T, Bankkamrer, Vänersborg ............... .
DIDEROTH, ERNST, f d. Typograf, Vänersborg ............ o.
*DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg . o. o.... o.... .
''DINNETZ, KNUT, Lagerförman, Stockholm .......... o. o.. .
d'ORCHIMONT, CURT, fd. Landsfogde, Vargön o........ o..
EDHOLMER, GUNNAR, Kapten, Vänersborg .... o.......... .
·~EDLUND, BERTIL, Bokhållare, Trollhättan ................. .
EDLUND, HANS, Ingenjör, Vänersborg ... o o.... o.......... o.
''EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg .......... oo..
EDLUND, TORSTEN, Fastighetsskötare, Vänersborg t ....... .
EILARD, REINHOLD, fd. Stadsfogde, Borås o... o ...... o. ooo..
•:·EK, HARALD, Överstelöjtnant, Näsbypark ..... ooo .. o.... .
EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg . ooo.. o............ o..... .
EK, SVEN ACKE, Kontorist, Vänersborg ...... o ........... o.
EKBLAD, BERTIL, Köpman, Trollhättan ..................... .
EKHOLM, SVEN, Köpman, Vänersborg .... o.... o. o... , ..... .
EKSTEDT, THOMAS, Studerande, Lerum ........ oo........ o.
>cELFMAN, NILS-OLOF, Rektor, Bromma ......... o.. , ...... .
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1918
1906

47
48

1881

50

1888 (09)32
1919
54
61
1898
1904
31
1947
67
1932
67
1907
54
1902
70
1905
30
1907
30
1911
30
1913
55
49
1916
1909
65
1939
50
67
1919
1903
53
53
1898
1924
48
1918
55
30
1896
1911
55
1965
67
1911
53
1938
64
52
1893
21
1895
1891
32
1898
60
1900
62
30
1899
56
1934
1903
46
55
1903
1894
48
1919
44
50
1924
65
1935
53
1916
1916
60
65
1951
1919
'14

·~ELMQVIST, FREDRIK, fd. Lokförare, Vänersborg ......... .
''ELOW, PER, Bankkamrer, Brålanda ....................... .
''·ELOW, STIG, Ingenjör, 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 mediem
ENGLUND, NILS TURE, Leg. läkare, 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, GOSTA, skolvaktmästare, Vänersborg ......... .
ERICSON, HENNING, Trädgårdsmästare, Vänersborg ....... .
ERIKSSON, HENRY, Landstingsassistent, Vänersborg ......... .
ERICSSON, JOHAN FREDRIK, Vänersborg ............... .
·~ERICSSON, JOHN, Tandläkare, Vänersborg ............... .
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg, ständig
medlem ........................................... .
ERICSON, KARL, fd. 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 ................. .
ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg ............. .
ERLANSSON, SVEN, Arkitekt SAR, Vänersborg ............. .
F AGERSTRÖM, ARVID, Lagerarbetare, Vänersborg ......... .
FALK, HARRY, Åkeriägare, Vänersborg ..................... .
FALK, ÅKE, Transportledare, Vänersborg ................... .
FILIPSSON, GöSTA, Snickare, Vänersborg .................•
FORSS, ERIC, Tullförvaltare, Malmö ..................... .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal ......................... .
FRANSSON, ÅKE, Skomakaremästare, Vänersborg ........... .
FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg ..............•.
FRIBERG, ERIK, Tecknare, Trollhättan ................... .
FRIBERG, KARL AXEL, Reservdeisman, Uddevalla ....... .
FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg .......•...............•

1903
1906
1912
1916
1913
1943
1949
1909
1966
1939
1.913
1944
1889
1913
1901
1909
1912
1918
1913
1902
1909
1966
1908

42
30
30
51
42
47
49
30
66
47
55
54
21
46
55
64
46
66
55
50
55
66
43

1939
1896
1911
1932
1920
1906
1911
1921
1925
1925
1909
1906
1942
1914
1910
1916
1910
1940
1919
1923
1945

54
59
57
65
46
55
55
58
70
61
67
55
66
68

52
69
67
68

69
69
67

53

FRKNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg ....... .
FRKNDEGÅRD, PER ARNE, Rektor, Töreboda ............. .
FRKNDEGÅRD, SVEN AXEL, Förvaltare, Jönköping ....... .
*FRöBERG, GöSTA, Apotekare, Vänersborg ................. .
FURBO, SIXTEN, Avsynare, Vänersborg ................... .
*G AD DE, 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, Borlänge ................... .
GRANSTRöM, ROLAND, Rörentreprenör, Vänersborg ....... .
•:·GRUNDBERG, HADAR, fd. Godsägare, Uppsala, innehavare av
gillets medalj (1956) ............................... .
GRöNBERG, MATTIAS, Civilingenjör, Åkersrunö ........... .
•:·GULLBRANTZ, SVEN, Murare, Vänersborg ............... .
GULZ, LENNAR T, Fil. mag., Vänersborg ................. .
''GULZ, THORSTEN, fd. Driftchef, Vänersborg, gilleskrivare, andre
ålderman, innehavare av gillets medalj (1967) ......... .
''GUSTAFSSON, EDVARD, Stadsarkitekt, Kngelholm ......... .
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, Köpman, Vänersborg ................. .
HAGBORG, GÖRAN, Revisor, Vänersborg, ständig medlem
HAGBORG, TORSTEN, Tjänsteman, Trollhättan, ständig medlem
HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Vänersborg ......... .
HALL, KARL-ERIK, Verkstadsarbetare, Vänersborg ......... .
HALLBER G, NILS, Ingenjör, Göteborg ..................... .
HALLINGBERG, OLOF, Tandläkare, Vänersborg ........... .
''HALLONQVIST, UNO, Köpman, Vänersborg ............. .
HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg ...............•..
''·HALLQVIST, TAGE, Med. lic., Vänersborg ............... .
*HAMMARSTROM, UNO, Kapten, Umeå, ständig medlem ..... .
HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg ............... .
HANSSON, EINAR, fd. Lokförare, Vänersborg t ........... .
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1920
1922
1896
1917
1911
1915
1911
1918
1911
1917
1918
1920
1910
1939
1901

Sf

1884
1932
1913
1939

07
60
44
54

1905
1932
1935
1918
1932
1909
1919
1922
1922
1908
1941
1931
1946
1912
1912
1915
1925
1917
1926
1899
1924

2S
46
66
55
64
55
65
66
53
30
53
52
68
52
55
66
45
67
45
ZIl
52
48

1896

67
67
67
24
56
30
34
51
67
47
46
66
55
46
67

::·HANSSON, KNUT, Vänersborg ......................
HANSSON, CHRISTER, Hovmästare, Örebro, ständig medlem ..
*HANSSON, VICTOR, fd. Kyrkovaktmästare, Vänersborg ..... .
HARLITZ, AL VAR, Ingenjör, Vänersborg ...........
HARLITZ, GUNNAR, Sjöingenjör, Vänersborg ...
HARLITZ, LENNART, Studerande, Vänersborg ............. .
HARRING, RAGNAR, Rektor, Vänersborg ................... .
•:·HASSELBERG, GöSTA, Professor, Uppsala ....
''·HASSELLUND, NILS, Ingenjör, Kinna t ................. .
HEDBERG, AXEL, f d. Bangårdsmästare, Uddevalla ......... .
''·HEDEN, ALLAN, Drätselassisten t, Vänersborg ............. .
HEDEN, LASSE, Ingenjör, Borås ................
HEDSTRÖM, ARVID, Elektriker, Vänersborg ............... .
HELLMAN, BERTIL, Avdelningschef, Göteborg ............. .
''HELLMAN, EINAR, Glasmästare, Vänersborg ............... .
''HELLMAN, ERIK, Glasmästare, Vänersborg .......
HELLMAN, EVALD, Assistent, Uppsala
.........
HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg ....
''HELLSTRÖM, RAGNAR, Köpman, Vänersborg
HJELM, BERTIL, Maskinist, Vänersborg
HJELM, HELGE, Teckningslärare, Vänersborg ..........
HOLM, ALLAN, Tjänsteman, Vänersborg ................... .
HOLM, HERBER T, Förrådsman, Vänersborg ................. .
HULTGREN, GöSTA, Ingenjör, Göteborg ................... .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Studerande, Vänersborg ....... .
HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg ......... .
HÖGBER G, PER, Disponent, Uddevalla ..................... .
Ht:IGZELL, LENNART, Företagsekonom, Nynäshamn ....... .
IDEBERG, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad ..
IDEBERG, TORE, Tandläkare, Vänersborg ...
JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan ..
JACOBSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg ........
JACOBSON, NILS, Verkmästare, Vänersborg ............... .
JACOBSON, ROLF, Kamrer, Vänersborg .......
JANSON, BENGT, Gruppchef, Göteborg ................... .
JANSON, Gt:ISTA, Konsul, Barranquilla (Colombia) ......... .
JANSSON, KARL, fd. Faktor, Vänersborg ................. .
JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg .
''·JANSON, OLOV, Kamrer, Vänersborg, kassafogde, gillevärd .
JANSSON, SVEN, Vaktmästare, Vänersborg ......
JARHED, KARL, Byggnadsarbetare, Vänersborg .
JARHED, SUNE, Tjänsteman, Trollhättan .
*JENNISCHE, BENGT, överläkare, Vänersborg ............ o.
JENNISCHE, MATS, Agronom, Knivsta, ständig medlem
JENNISCHE, PER, Fil. kand. Uppsala, ständig medlem ...
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1889
38
1942
57
1878
23
1908
66
1940
64
1943
64
1905
59
1909
12
1901
36
1899
55
1907
34
1934
57
1904
63
1900
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1906
29
1898
30
1902
55
1930
64
1905
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1910
65
1908
60
1907
53
1903
50
1910
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1953
66
1923
53
1922
64
1934
61
1932
53
1901
65
1920
70
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70
57
1908
1936
59
1920
50
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1902
1900
55
1938
66
1909 (30)49
1926
58
1895
54
1920
55
1913
30
1941
64
1943
64
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JENNISCHE, ÅKE, Studerande, Vänersborg, ständig medlem ..
............. .
JOHANSSON, ALLAN, Bagaremästare, Vargön •.............
JOHANSSON, ARNE, Förrådsarbetare, Vänersborg ......... .
*JOHANSSON, AXEL, Handelsföreståndare, Vänersborg ..... .
JOHANSSON, BERTIL, Direktör, Vänersborg ............... .
JOHANSSON, EVERT, Transportledare, 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, HARRY, Modellör, Vänersborg ............... .
·~JOHANSSON, HILMER, fd. Bryggeriarbetare, Vänersborg ... .
•:·JOHANSSON, HUGO, Inspektör, Bromma ................. .
''JOHANSSON, HUGO, fd. Riksbanksvaktmästare, Vänersborg
JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg ........... .
JOHANSSON, INGVAR, Byggnadssnickare, Vänersborg ....... .
JOHANSSON, JOHN, Åkeriägare, Vänersborg ............... .
JOHANSSON, JOHN ERIK, Kommunalarbetare, Vänersborg ..
JOHANSSON, KARL, Skofabriksarbetare, Vänersborg ....... .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Representant, Göteborg ......... .
JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg ........... .
'' JOHANSSON, KJELL, sjukvårdare, Vänersborg ............. .
JOHANSSON, OLOF, Instrumenttekniker, Vänersborg ....... .
•:·JOHANSSON, OSCAR G., fd. övermaskinist, Mölndal ..... .
JOHANSSON, ROLAND, Byggnadssnickare, Vänersborg ..... .
JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg ........... .
JOHANSSON, STEN, fd. Motorförman, Vänersborg ......... .
JOHANSON, STURE, Redaktör, Farsta ..................... .
JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg ............••
JOHANSSON, TAGE INGVAR, Ingenjör, Göteborg ......... .
*JOHANSSON, ÅKE, Fotograf, Vänersborg ................. .
JONSSON, BENGT R., Docent, Solna ..................... .
''JONSSON, ERIK, Vänersborg ............................. .
'''JONSSON, HELGE, Expeditionsvakt, Vänersborg ........... .
JONSSON, HENRY, Förste poliskonstapel, Vänersborg
JONSSON, LARS, Vänersborg .
''·JONSSON, OLOF, Köpman, Vänersborg ...
JONSSON, SVEN, Vänersborg ..
JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg ...
JOSEFSSON, HELGE, Vänersborg .......................
JOSEFSSON, SVEN, Kamrer, Eslöv

*JERNQVIST, SVEN, Bankrevisor, Norrköping
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1947
1898
1914
1907
1903
1912
1920
1899
1933
1946
1905
1904
1899
1910
1907
1891
1908
1900
1928
1918
1910
1923
1908
1914
1927
1910
1935
1885
1905
1930
1902
1923
1937
1932
1908
1930
1920
1912
1914
1960
1923
1956
1931
1909
1933

64
26
68

59
30
55
60
50
66

66
53
54
30
54
60
42
44
30
65
55
55
66
66
69
53
42
59
44
53
65
55
57
59
67
34
54
46
45
66
63
45
63
65
59
65

KARLSSON, BERTIL, E!installatör, Hägersten ...............•
CARLSSON, BERTIL, Lagerchef, Vänersborg ............... .
CARLSSON, BERTIL, Off.-aspirant, Vänersborg, ständig medlem
''CARLSSON, ELOF, fd. Direktör, Ljungskile, ständig medlem
*CARLSON, GUNNAR, Förrådsmästare, Vänersborg ......... .
KARLSSON, HADAR, Kommunalråd, Vänersborg ...........•
KARLSSON, HILDING, Vänersborg ....................... .
CARLSSON, INGEMAR, Ingenjör, Vänersborg ............... .
CARLSSON, INGVAR, 1 :e Skötare, Vänersborg ...........•
''·CARLSSON, CARL ANDERS, fd. Disponent, Vänersborg, ständig
medlem ........................................... .
*CARLSSON, CARL-GUSTAF, Fabrikör, Vänersborg ......... .
CARLSSON, CARL-OTTO, Instruktör, Vänersborg ........... .
CARLSSON, CARL-OTTO, Annonskonsulent, Vänersborg, ständig
medlem ........................................... .
CARLSSON, KENTH, Studerande, Vänersborg ............... .
CARLSON, KJELL, Omnibussägare, Vänersborg ............. .
KARLSSON, CLAES, Köpman, Vänersborg ................. .
KARLSSON, KNUT, Målare, Vänersborg ................... .
CARLSSON, LENNART, Studerande, Ljungskile, ständig medlem
CARLSSON, NILS-ERIK, Sjöingenjör, Vänersborg ........... .
CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg .........•...•...•
CARLSSON, ÅKE, Vaktmästare, Vänersborg ............... .
KARLSSON, ÅKE, Snickare, Vänersborg ..................... .
CARLSTRiJM, ERIK, Representant, Karlstad ............. .
KARNEUS, RAGNAR, Disponent, Vänersborg ............. .
KIHLBERG, ERIK, f d. Kraftverkstjänsteman, Vänersborg ..... .
KIHLSTRÖM, LARS, Fastighetsförvaltare, Vänersborg ....... .
KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Vänersborg ... .
CLAESSON, CARL-ERIC, Köpman, Vänersborg ............. .
KLING, CARL-OTTO, Byggnadsingenjör, Vänersborg ......... .
KLING, LARS, Teknolog, Vänersborg .......•.......•........
KNUTSSON, GUNNAR, Verkmästare, Vänersborg ........... .
KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika ............. .
KOREN, GöSTA, Kamrer, Trollhättan ....................... .
CORNELIUSSON, HJALMAR, Ingenjör, Bengtsfors ......... .
KRAFFT, GUNNAR, Verkstadsägare, Vänersborg ............. .
*CHRISTENSSON, CARL-OTTO, Inköpschef, Göteborg ..... .
LANDBERG, BERTIL, Advokat, Vänersborg ............... .
LANEVALL, OLOF, Försäljningschef, Spånga ................. .
LARSSON, ANDERS, Vänersborg, ständig medlem ........... .
''LARSON, AXEL, fd. Köpman, Vänersborg, innehavare av gillets
medalj (1969) ..................................... .
LARSSON, AXEL, Köpman, Vänersborg ..................... .
''·LARSSON, BO, Verkmästare, Borås ....................... .

1910
1914
1944
1904
1905
1913
1911
1928
1924

58
54
47
30
38
67
51
60
69

1897
1909
1917

32
30
66

1939
1952
1910
1908
1896
1946
1919
1926
1914
1915
1913
1900
1895
1907
1936
1916
1913
1945
1905
1934
1908
1898
1914
1912
1895
1921
1963

47
60
55
55
57
47
54
67
59
58
63
60
49
65
55
55
68
54
64
53
60
52
33
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1890
1908
1922

19
54
46
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LARSSON, DAVID, Verkmästare, Vänersborg ............... .
LARSSON, ERIK, Linjeförman, Dals-Rostock ............... .
LARSSON, FRANK, Sjukvårdare, Vänersborg ............... .
LARSSON, GOTTFRID, fd. Hemmansägare, Vänersborg ..... .
LARSSON, G0STA, Civilingenjör, Karlskrona, ständig medlem
LARSSON, G0TE, Stuveriarbetare, Göteborg ............... .
LARSSON, HARR Y, Bilmekaniker, Vänersborg ............... .
LARSSON, HERBER T, Riksdagsman, Vänersborg ............. .
LARSSON, JOHAN, Vänersborg, ständig medlem ........... .
LARSSON, LARS, Tjänsteman, Vänersborg ................... .
LARSSON, OSCAR, Inspektör, Farsta ....................... .
LARSSON, RAGNAR, Kommunalarbetare, Vänersborg ....... .
LARSSON, ROLF, Underinspektor, Skärholmen ............. .
LARSSON, STIG, Kamrer, Vänersborg, ersättare i styrelsen ... .
LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg ............... .
LARSSON, TAGE, Reklamman, Trollhättan ............... .
LARSSON, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg ......... .
''LAURELL, JOHNNY, Vänersborg ....................... .
LINDH, ERIK, Köpman, Vänersborg ....................... .
LIND, HÅKAN, Jur. stud. Vänersborg ..................... .
LIND, LARS, Civilingenjör, Mölndal ....................... .
LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg ............. .
''"LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad ................... .
''LIND, SVEN, Direktör, Vänersborg, bisittare i styrelsen ..... .
LIND, ÅKE, Affärsbiträde, Vänersborg ..................... .
LINDBERG, ANDERS, Adjunkt, Vänersborg ............... .
·~LINDBERG, AXEL, Köpman, Vänersborg ................. .
LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vänersborg ... .
LINDBERG, BERTIL, Verkstadsarbetare, Vänersborg ......... .
LINDBERG, GEORG, fd. Organisationschef, Malmö ......... .
LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg ......... .
LINDBERG, CARL AXEL, Ingenjör, Vänersborg ............. .
*LINDEDAL, SIGURD, fd. Bankkamrerare, Göteborg, innehavare
av gillets medalj (1955) ............................. .
LINDELL, EINAR, Studerande, Vänersborg ................. .
LINDELL, GUNNAR, Posttjänsteman, Vänersborg ........... .
LINDEN, OSKAR, Köpn1an, Vänersborg ..................... .
LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen, ständig medlem ....... .
LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg ................. .
LINDGREN, G0STA, Byggnadssnickare, Örebro ............. .
LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg ..... .
LINDQVIST, ARNE, Tjänsteman, Vänersborg ............... .
•tLJNDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Göteborg ............. .
''LINDQVIST, ROLF, Landskamrerare, Mariestad ............. .
LINDSKOG, STURE, Köpman, Trollh:ittan .....•............
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62
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46
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50
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45
40
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42
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*LINDSTRÖM, ALLAN, Rektor, Lerum, ................... .
LINDSTROM, BROR OSKAR, fd. Köpman, Vänersborg ..... .
LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken ............. .
LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisingsbacka ......... .
LISS, PER ARNE, Vänersborg ............................. .
•:-LJUNGGREN, ERIK, fd. Köpman, Vänersborg ............. .
LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg ... .
LUNDBERG, ERNST, fd. Rektor, Vänersborg innehavare av gillets medalj (1963) ................................. .
•lLUNDBLAD, OLOF, Jaktvårdskonsulent, Lilleskog, Vargön ... .
LUNDBLAD, SÖREN, Verkmästare, Vänersborg ............. .
LUNDBORG, BO, Operasångare, Vendelsö ................. .
LUNDBORG, ERIC, Studerande, Vänersborg, ständig medlem
•:·LUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg, bisittare i styrelsen
LUNDBORG, GUSTAF, Skräddaremästare, Vänersborg t ..... .
*LUNDBORG, STEN, Köpman, Vänersborg ................. .
LUNDBJii.CK, BENGT, Lagerchef, Vänersborg ............... .
LUNDGREN, ARVID, sektionschef, Enskede ............... .
LUNDGREN, IVAR, fd. Postmästare, Arboga ............... .
LUNDGREN, SUNE, Rektor, Vänersborg ................... .
LUNDIN, GUNNAR, Direktör, Vänersborg ................. .
LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg ................. .
LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg ..................... .
•:·LUNDIN, IVAR, fd. Frisörmästare, Vänersborg ............. .
LUNDIN, JAN, Vänersborg ............................... .
rtLUNDIN, OTTO, Frisörmästare, Åmål ................... .
LUNDIN, PER, Studerande, Vänersborg ..................... .
LUNDVIK MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Lidköping ..... .
LöFQVIST, INGEMAR, Leg. läkare, Göteborg ............. .
MADSEN, LARS, Fil. mag., Tisselskog ..................... .
''MAGNI, GÖTE, Tobakshandlare, Vänersborg ............... .
MAGNUSSON, ARNE, Socialdirektör, Göteborg ............. .
MAGNUSSON, GUNNAR, Disponent, Viggbyholm ......... .
MAGNUSSON, HENRY, Banktjänsteman, Vänersborg ....... .
MAGNUSSON, CARL-AXEL, Aktuarie, Lidingö ............. .
•:·MAGNUSSON, CARL EDGAR, fd. Direktör, Vänersborg ..... .
•:·MAGNUSSON, MAGNUS, Kapten, Näsbypark ............. .
MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Uddevalla ............. .
MAGNUSSON, OTTO, Kapten, Enskede ..................... .
MAGNUSSON, ÅKE, Typograf, Vänersborg ................. .
MALMBORG, NILS, skolvaktmästare, Lund ................. .
MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg ............. .
*MILLING, GUSTAF, Köpman, Uddevalla ................. .
MILLING, TAGE, Försäljningschef, Linköping ............. .
MILLING, THORE, Flygtekniker, Tun ..................... .

1908
1900
1918
1912
1940
1898
1913
1882
1907
1923
1932
1957
1921
1900
1925
1941
1912
1898
1913

1907
1921
1919
1894
1936
1901
1953
1926
1918
1904
1905
1913
1914
1915
1937
1892
1892
1940
1910
1919
1908
1922
1902
1931
1924

30
51
63

55
67
35

55
51
28
66

66
66
42
54
42
67
49
54
53
69
52
52
30
69
39
'iS

64
68
55
46
49
58
54
65
44
42
65
60
51
59
70
33
58
52

59

MJÖRNESTÅL, GÖTE, Vaktkonstapel, Vänersborg ........... .
MOBERG, ERIK, Köpman, Vänersborg ..................... .
MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg ........... .
MOSSBERG, VIKTOR, fd. Kommunalarbetare, Vänersborg ... .
MÅNGBERG, CARL-ERIK, Underinspektor, Hallsberg ....... .
NAGLUM, GUNNAR, Förste kammarskrivare, Stockholm ... .
NAREMARK, YNGVE, Direktör, Vänersborg ............... .
NEUMAN, WOLF, Ingenjör, V. Frölunda ................... .
NIKLASSON, MA TS, Kriminalass., Vänersborg ............. .
NILSSON, GUSTAV, Lantbrukare, Vänersborg ............... .
NILSSON, CARL-ERIC, Droskägare, Vänersborg ........... .
NILSSON, PER GUNNAR, fd. Linjemästare, Värnamo ..... .
'-·NILSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg ....... ." ....... .
NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg ................. .
NISSEN, HARALD, Lektor, Vänersborg ..................... .
NORDFELDT, JAN ERIK, Studerande, Falun ............... .
''"NORDFELDT, JOHN, Ingenjör, Falun ..................... .
*NORDFELDT, PER-OLOV, Disponent, Partilie ............. .
NORDGREN, ALLER, Typograf, Vänersborg ............... .
NYLEN, ALGOT, Civilingenjör, Vänersborg ................. .
NYSTROM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg ......... .
NYSTROM, ÅKE, Köpman, Vänersborg ..................... .
OLLEN, BERTIL, Bryggeriingenjör, Falkenberg ............... .
OLSSON, ALLER, sjukvårdare, Vänersborg ................. .
OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg ................. .
OLSSON, ERNST, Fastighetsskötare, Vänersborg ............. .
OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg ................... .
OLSSON, KARL-GUSTAF, Järnvägstjänsteman, Vänersborg ... .
OLSSON, SVEN, Bilinstruktör, Vänersborg ................... .
OLSSON, TOR VALD, Kapten, Uddevalla ................... .
P ALMSTROM, HERBER T, Cementgjutare, Vänersborg ....... .
P ALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg ................. .
PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg ................. .
PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg ............... .
PERSSON, THORE, Inköpschef, Vänersborg ............... .
PETERSON, ARNE, Reparatör, Vänersborg ................. .
PETERSON, AR VID, Montör, Vänersborg ................... .
PETTERSSON, KARL, Poliskommissarie, Lidköping ........... .
PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, V:a Frölunda ............. .
POUNCETTE, ERIC, Kassör, Örebro ....................... .
POUSETTE, CARL ERIC, Godsägare, Vinninga ............... .
P ÅRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå, ständig medlem ..... .
PÅRUD, PAUL, fd. Fångvårdstjänsteman, Vänersborg ....... .
RAHM, HARR Y, Överskötare, Vänersborg ................... .
RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim ....................... .
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1914
1919
1925
1899
1923
1912
1922
1921
1925
1924
1920
1904
1908
1923
1910
1949
1921
1925
1909
1901
1928
1916
1914
1909
1921
1901
1929
1912
1919
1915
1902
1910
1937
1909
1919
1917
1897
1902
1914
1904
1914
1923
1896
1914
1929

68
55
54
55
66
60
53
55
56
50
66
66
41
58
66
50
43
43
53
66
58

52
52
67
60
55
48

60
51
55
53
52
65
54
70
57
57
55

59
52
51
52
54
55
66

''RAHM, HJALMAR, fd. Bankdirektör, Alingsås, innehavare av
gillets medalj (1970) ............................... .
RANER, LENNART, Köpman, Vänershorg, ersättare i styrelsen
RANER, STEN ERIK, Med. stud., Göteborg ............... .
RAPP, HÄKON, Köpman, Vänersborg ..................... .
RAPP, NILS, Frisörmästare, Vänersborg ..................... .
REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg ............... .
"·REYNOLDS, ALDOR, f d. Köpman, Vänersborg ............. .
ROBERTSSON, FOLKE, Yrkeslärare, Vänersborg ............. .
''ROLANDER, GUNNAR, Faktor, Vänersborg ............. .
ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ................... .
''ROSLIN, GEORG, skolvaktmästare, Vänersborg ........... .
•:·ROSLIN, HENRY, Köp(han, Trollhättan ................... .
ROSLIND, LARS-GtlRAN, Optiker, Vänersborg, ständig medlem
ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Optiker, Vänersborg, ständig
medlem ........................................... .
''RUTGERSSON, CHARLES, fd. Förman, Vänersborg ....... .
RYDING, ÄKE, Målaremästare, Vänersborg ................. .
*SAHLIN, ERIK G., Länspolischef, Vänersborg, förste ålderman
SAHLIN, PER-ANDERS, Fänrik, Stockholm ............... .
*SAHLIN, STEN, Direktör, Vänersborg, bisittare i styrelsen ... .
*SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie, Göteborg ........... .
•:SANDBERG, WILHELM, fd. Brevbärare, Vänersborg, innehavare av gillets medalj ( 1968) ........................... .
SANDGREN, EGON, Elektriker, V. Frölunda ............... .
SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vinninga ..... .
>cSJtltl, ANDERS (SVENSSON), 1 :s te Postiljon, Vänersborg ... .
SJtltl, STIG, Ingenjör, Göteborg ........................... .
SJOLING, LARS-GtlSTA, Köpman, Vänersborg ............... .
SJOSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg ................... .
SJOSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg ............. .
SjtlSTRtlM, BENGT-OLOF, Köpman, Vänersborg ........... .
•:·SjtlSTRtlM, GUSTAF, Vänersborg ......................... .
'''SKAGSTEDT, MELKER, Byrådirektör, Stockholm ......... .
SKOOGH, GUNNAR, Platschef, Trollhättan ............... .
SKOOGH, LARS-OLOF, Järnvägsexpeditör, Vänersborg ....... .
SKOGLUND, FOLKE, Verkstadsarbetare, Vänersborg ....... .
*SCHRöDER, KARL GUSTAF, Provinsialläkare, Jörlanda ..
*SKKRBERG, OSCAR, Korrespondent, Trollhättan ........... .
SKöLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg ..... .
SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg ................. .
SORTING, OLOF, Lokomotivförare, Göteborg ............... .
SPETZ, PER-GtlRAN, Verkmästare, Vänersborg ........... .
STENBERG, BROR, Kyrkogårdsförman, Vänersborg ......... .
STENBERG, DAN, Kontorist, Angered ..................... .

1900
1919
1947
1933
1913

1905
1888
1908
1909
1923
1907
1906
1946

20
53
69
60
51
66
31
54
46
55
41
31
58

1940
1903
1920
1909
1945
1913
1911

58
43
53
34
50

1881
1913
1909
1914
1918
1926
1933
1917
1922
1900
1914
1937

18
55
62
42
69
52
52
58
65
30
45
69
58
69
28
24
62
50
55
70
59
67

1925

1915
1897
1896
1927
1918
1912
1925
1904
1941

36

34

61

STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg ............. .
•:·STENSTRÖM, LARS, 1 :ste Länsassisten t, Vänersborg ....... .
*STERNER, NILS, Direktör, Farm. lic., Malmö ............... .
STERNER, SVEN-AXEL, Länsassistent, Vänersborg ......... .
STRÖM, GöSTA, Konditor, Hedemora ..................... .
STRÖM, LARS, Direktör, Vänersborg ....................... .
STRöM, SöREN, Redaktör, Vänersborg ..................... .
''SUNDELIUS, GOTTFRID, fd. Köpman, Vänersborg, innehavare
av gillets medalj (1969) .......................... ..
*SUNDELIUS, KJELL, Fastighetsmäklare, Vänersborg ....... .
''SUNDELIUS, OSCAR, f d. 1 :e Poliskonstapel, Vänersborg ..... .
S.UNNERDAHL, OLOF, Fastighetsskötare, V. Tunhem, Trollhättan
SUNNERDAHL, VILGOT, l :e Mätare, Vänersborg ......... .
SWAHN, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg ................. .
SVANBERG, NILS, f d. Förman, Vänersborg ................. .
SVANBERG, SVEN OLOF, Målare, Vänersborg ............. .
SWAREN, STEN, Landstingsdirektör, Vänersborg ........... .
SVENSSON, ALF, Kamrer, Vänersborg ..................... .
*SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg ..............••
SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg ............. .
*SVENSSON, GöSTA, överingenjör, Göteborg ............... .
''SVENSSON, KNUT, fd. Stadsförman, Vänersborg ........... .
''SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg ................. .
SVENSSON, PER, Studerande, Vänersborg ................. .
''SVKRD, GUSTAF, fd. Verkmästare, Stockholm ............. .
*SVKRD, TAGE, Disponent, Farsta ......................... .
*SVKRD, YNGVE, Eldare, Vänersborg ..................... .
*von SYDOW, DANIEL, Kapten, Roslags-Näsby ............. .
''von SYDOW, FREDRIK, Advokat, Lidingö, innehavare av gillets medalj (1970) ................................. .
*von SYDOW, GERHARD, Överdirektör, Göteborg .......•..
''von SYDOW, CHRISTIAN, Disponent, Stavsjöbruk ......... .
SYL WAN, GUNNAR, Civilingenjör, Hälsingborg ........... .
•:·SKFSTRöM, PER-OLOF, överingenjör, Gävle ............. .
SöDERSTRöM, BERTIL, Fastighetsförvaltare, Vänersborg .... .
SöDERSTRöM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg ........... .
''·TAUBE, EDVARD, Greve, Org.chef, Ljungskile ........... .
*TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Lidingö ........... .
TENG, AXEL, Sjukvårdare, Vänersborg ..................... .
TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg ....................... .
THEODORSSON, MELKER, Ingenjör, Karlstad ............. .
THERNQUIST, KJELL, Kamrer, Vänersborg ................. .
*THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg bisittare i styrelsen ...............•......••............
TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg ............... .
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1916
1905
1922
1923
1908
1930
1934
1890
1908
1901
1909
1908
1909
1909
1918
1906
1923
1916
1932
1912
1896
1910
1953
1895
1910
1916
1909

67

30
41
47
55
64
67
19
30
30
51
51
55
54
55
70
48
43
64
42
36
36
63
37
35

42
30

1896
20
1899
26
1899
45
1902
49
1924
42
1902
49
1933
66
1916
46
1909
35
1912
61
1944
69
1909 (30)54
1939
50
1911
1925

30
51

TIBBLIN, BERT, Reklamtecknare, Bohus ................... .
TIBBLIN, LENNAR T, Kontrollant, Gråbo ................. .
TID STRAND, Erik, Murare, Vänersborg ...................••.
TID STRAND, HARRY, Bankkamrer, Vänersborg ........... .
TILLBJÖRN, HARRY, Disponent, Vänersborg ............... .
THIMGREN, HALDOR, Direktör, Hägersten ................. .
·~TRKDEGÅRD, ERIC, Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg ... .
TRKDEGÅRD, JAN-ERIC, Blomsterdekoratör, Vänersborg ... .
*TULLBERG, INGE, Avdelningschef, Stockholm, ständig medlem
THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg ........... .
THUNBERG, HILMER, Televerksarbetare, Vänersborg
•:·THUNBERG, HJALMAR, Skofabriksarbetare, Vänersborg ... .
THUNBLAD, ARNE, Vaktmästare, Vänersborg ............. .
•:·TUNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma ................... .
THUNSTRÖM, SVEN, fd. överläkare, Vänersborg ........... .
UGGLA T:SON, ERIK, Kammarherre, Vänersborg ........... .
UL VEGKRDE, DAG, Pol. mag., Stockholm ................. .
UL VEGA.RDE, SVEN-OLOF, Fil. stud., Vänersborg ......... .
W AD MAN, IN G WAR, Landskanslist, Vänersborg ........... .
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänf.rsborg ........... .
*WAHLQVIST, ÅKE, f d. Polisassistent, Vänersborg ......... .
WASSEN, GUNNAR, Elektriker, Vänersborg ............... .
WASSENIUS, GUSTAF, Verkmästare, Vänersborg ........... .
WASSENIUS, CURT, f d. I :e Poliskonstapel, Vänersborg ....•.
WEDELFORS, GUNNAR, Civilingenjör, Göteborg ........... .
''WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Enskede ............... .
·~WEINSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand ............. .
WEISS, ANDERS, Byråsekreterare, K vissleby ............... .
WEISS, EINAR, fd. Vattenrättsdomare, Vänersborg ......... .
*WELANDER, GUSTAF, fd. Banktjänsteman, Vänersborg ..... .
WELANDER, GöSTA, Kammaråklagare, Jacobsberg ......... .
WELANDER, STEN, Kronofogdesekreterare, Trollhättan ..... .
WENNBERG, JOHN, Stensättare, Vänersborg ............... .
WENNBERG, LARS, Bokhandlare, Vänersborg ............... .
WERNER, ARNE, Lasarettsvaktmästare, Vänersborg ......... .
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg ................... .
•:·WERNER, OLOV, Butikschef, Trollhättan ................. .
WERNER, TORSTEN, Uppsyningsman, Vänersborg ......... .
VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg ............... .
*WEST, JOHN, f d. Läroverksadjunkt, Göteborg ............. .
WESTERLUND, AXEL, fd. 1 :e Hälsovårdsinspektör, Vänersborg
''WESTERLUND, EINAR, 1 :e Kronoassistent, Vänersborg ....... .
•:-WESTERL UND, KARL-ERIK, 1 :e Stabsredaktör, Stockholm ..
·~WESTERLUND, SVEN, Häradsskrivare, Södertä!je .........•
'~WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg ................... .

1930
1935
1907
1909
1915
1904
1899
1937
1905
1922
1910
1906
1915
1907
1898
1906
1941
1945
1920
1932
1904
1902
1907
1908
1904
1916
1908
1940
1901
1891
1935
1939
1907
1931
1912
1925
1909
1908
1917
1892
1901
1913
1910
1912
1905

61
61
53
69
59
54
43
52
18
55
70
42
55
29
6'0
70
69
69
69
51
41
65
54
55
53
42
42
66
65
26

61
61

55
46
58
60
32
54
52
30
55
46

40
38
34

63

*WESTHALL, CURT, 1 :ste Länsassessor, Halmstad ........... . 1908
WETTERLUNDH, SIXTEN, Konditor, Trollhättan t ....... . 1905
•>WETTERLUNDH, SUNE, Verkst. direktör, Malmö ......... . 1904
*WIBOM, TOR, fd. Major, Stockholm, innehavare av gillets medalj
(1955)
........................................... . 1885
WIDQVIST, LARS-OLOF, Kontr:ant, Vänersborg ............. . 1919
WIKNER, ALFRED, New York ........................... . 1899
WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt. läkare, Kurnia ......... . 1903
WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby ......... . 1924
*WILHELMSSON, CARL, fd. Gasverksarbetare, Vänersborg ... . 1889
*WREDBERG, BIRGER, Frisörmästare, Vänersborg ......... . 1896
WULF, ANDERS, Pol. studerande, Vänersborg ............... . 1943
WULF, CURT, Direktör, Vänersborg ....................... . 1903
WULF, ERIK, Studerande, Vänersborg ..................... . 1950
WULF, GUNNAR, Försäljningschef, Skå ................... . 1937
WKRNE, ALBIN, fd. Folkskollärare, Vänersborg ............. . 1890
WKRNE, OR VAR, Kontorist, Trollhättan ................... . 1928
ZETTERBERG, KARL GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg ... . 1917
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg ................... . 1950
ZETTERBERG, THORSTEN, Chaufför, Vänersborg ........... . 1913
ÅBERG, BERTIL, fd. Brukstjänsteman, Vargön ............. . 1900
ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg ..................... . 1920
ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg ............. . 1923
ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg ........... . 1903
•:·ÄKESSON, NILS-ERIK, Major, Härnösand ................. . 1922
''ÅSTRt:lM, HELGE, fd. Poliskommissarie, Vänersborg ..... . 1902

"· tilldelad 25-årstecknet.
Antal medlemmar under året: 640.
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36
55
28
06
58
66
59
51
35
43
63
63
63
63
49
53
64
64
58
55
55
61
69
46

42

TILLKOMNA UNDER ÅR 1971.
ANDERSSON PER ARNE ............................
EDVARDSSON, GUNNAR, Overskötare, Vänersborg
Ht5GBERG, THURE, Kyrkovaktmästare, Vänersborg ...
ROSENGREN, KARL-ERIC, Ingenjör, Vänersborg
STENSTROM, BERNT, Direktör, Falkenberg ..............
WAHLIN, CARL JACOB, Vänersborg ......
o

o

o

o

o

o.

•••

....

o

o

••••••

o

•••••

o

o

o

o ••••

o

•

•••••••••••••••

1970
1916
1907
1938
1908
1960

70
71
71
71
71
71

Styrelsen är tacksam för uppgift t1 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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VKNERSBORGS SÖNERS GILLE 1971.
Styrelse.
SAHLIN, ERIK, Länspolischef, Förste ålderman 1964.
GULZ, THORSTEN, f. d. Driftchef, Andre Ålderman, Gilleskrivare 1954.
JANSON, OLOV, Kamrer, Kassafogde, 1964.
SAHLIN, STEN, Direktör, Bisittare 1962.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Bisittare 1964.
LIND, SVEN, Direktör, Bisittare 1966.
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968.

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

Beredningsnämnd.
GULZ, THORSTEN, f. d. driftschef, Gilleskrivare.
JANSON, OLOV, Kamrer, Gillevärd.
LUNDBORG, EVERT, Köpman.
LARSSON, STIG, Kamrer.
BJORKMAN, LENNART, sjukvårdsdirektör.
DA VIDSSON, BIL T, Bankkamrer.
THERNQUIST, KJELL, Kamrer.

Årsskriftsnämnd.
SANDBERG, NILS, Förste bibliotekarie.
JOHANSON, STURE, Redaktör.
LUNDGREN, SUNE, Rektor.
GULZ, THORSTEN, f. d. Driftschef.
TAUBE, EDVARD, Organisationschef.
ROLANDER, GUNNAR, Faktor.
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Räkenskapsgranskare,
THERNQUIST, KJELL, Kamrer.
DA VIDSSON, BIL T, Bankkamrer.

MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Ersättare.

STIFTELSEN VKNERSBORGS SDNERS GILLES
ÅLDERDOMSHEM 1971.

Styrelse.
SAHLIN, ERIK, Länspolischef, Ord/örande 1964.
GULZ, THORSTEN, f. d. Driftchef, Vice ordförande, Sekreterare 1954.
JANSON, OLOV, Kamrer, Kassör 1964.
SAHLIN, STEN, Direktör, Ledamot 1962.
THERNQUIST, OLE, Handelsträdgårdsmästare, Ledamot 1964.
LIND, SVEN, Direktör, Ledamot 1966.
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Ledamot 1968.

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

Revisorer.
THERNQUIST, KJELL, Kamrer.
DA VIDSSON, BIL T, Bankkamrer.

MOLLBERG, RUNE, Annonskonsulent, Suppleant.
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VANERSBORGS DOTTRARS GILLE 1971.
Styrelse.
SELNERT, MAUD, Fru, Första åldermor.
NILSSON, GERD, Fru, Andra åldermor.
SV1'i.RD, AGNES, Fru, Första gilleskrivare.
BELLMAN, KARIN, Fru, Andra gilleskrivare.
FORSELL, GUNHILD, Fru, Kassafogde.
ENGQVIST, ELSA, Fru, Gillevärdinna.
LJUNGGREN, GRETA, Fru, Gillevärdinna.
TENG, KAISA, Fru, Gillevärdinna.
NORDGREN, ASTRID, Fru, Gillevärdinna.
AHLIN, ANNA-LJSA, Fru, Ersättare.
HEDEN, ADA, Fru, Ersättare.

Beredningsnämn d"
ÖBERG, AL VA, Fru
ROSLIN, GUNHILD, Fru.
NILSSON, GERD, Fru.
ARVIDSSON, KARIN, Fru.
CARLSSON, BRITA, Fru.

SAND, ASTRID, Fru, Ersättare.
SVANBERG, ANITA, Fru, Ersättare.

Arkivarie.
ÖBERG, ALVA, Fru.

Siffergranskare.
Sli.RNER, RUTH, Fru.
GULZ, GRETA, Fru.
ZACKRISSON, ELSA, Fru, Ersättare.
FALK, OLGA, Fru, Ersättare.
Gillet har 270 medlemmar, varav sex ständiga.
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NKR NI KAN SPARA
NKR NI BEHöVER LÅNA
GÅ TILL HEMORTENS
OCH BYGDENS BANK

SPARBANKEN
VANERSBORG
Vänersborg

-

Brölanda

-

Frändefors

-

Vargön

·~--·-----

BANKEN FOR HELA FOLKET

SVERIGES KREDITBANK
VÄNERSBORG

Erbiuder Eder sina tiänster

BANKENMED

SKARABORGS

BANKEN
•) personlig service

EDSGATAN 12 A

-~~-~---

TEL 199 00

---·-

----····--

o

Arets bilköp. ·
Provkör Peugeot 504 - årets bästa bilköp

Tenggrenstorpsvägen to
Tfn 0521·13840 Vänersborg

WJälj
General Motors
bilar
OPEL
CHEVROLET
BEDFORD

KVALITETSPRODUKTER

Automobilfirman
BRÖDERNA KARLCE AB
Vänersborg

Trollhättan

Tel. 120 75

Tel. 154 01
165 01

Ingen rök utan eld
Ingen eld utan försäkring

l

LÄNsFÖRSÄKRINGAR
ÄLVSBORGS LÄN
Box 107

462 01 Vänersborg 1

Tel. 0521!160 40

Boktryck

Offset

Ring eller beså'k oss J

C. W. Carlssons Eftr. Boktryckeri AB
KYRKOGATAN 21

BOX 134

462 01

VÄNERSBORG 1 TEL. 0521/ 102 51

Kläder för små MAN
Kläder för unga MAN
Kläder för stora MAN
Kläder för äldre MAN
Kläder för alla MAN

I

BEKLÄDNADs
~ AFFÄREN AB

ETT

HUS

.... ED

UL.Ä.DEH

VANERSBORG

"Raka
o
sparet"

till Er
med

eldningsolja
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

SMITHS
Tel. 0521 /1 02 54

~-------

Vänersborg

Rekommenderas !

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

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

Vänersborgs Guld AB
Edsgatan 18

------~~

V ÄNERSBORG

Tel. 102 26

·------··---------------~-----

•

Giir som v z
abonnera på ELA och Ni får väl bevakade ortsnyheter, kulturartiklar, husmors- och familjesidor, förströelseläsning, idrott och mycket annat -

allt ut-

märkt redigerat. Ni kommer o c k s å att trivas med
Elfsborgs Läns Annonsblad.

Rydings
Måleri AB
VERKSTAD:
Kronogaton 5

Telefon 131 25

BOSTAD:

Telefon 115 96

Utför allt inom yrket

--l
Edsgatan 12 B -

Ostra vägen 37 C Hedmansgatan 3 -

Tel. 101 10

Tel. 166 95
Tel. l 09 15

FÖRSTI(LASSIGA
OCH
V.riLSMAKANDE
KONDITORIVAROR

-······---

··-···-·---~-~--~·

Allt i TEGEL
AB TENGGRENSTORPS

TEGEL
Tel. 11011 -

165 50.

AB
l'

i!
l

SOLSKYDDSPRODUKTER
N. POSSECKER

Sandmarksgatan

462 01

16

Vänersborg

Tel. 0521-13110

TILLVERKNING OCH FORSÄLJNING AV:

Manövrering med:
Fasadpersienner

vev, motor

Markiser

band, motor

Terasstak

vev, motor

Mörkläggningsanordningar

vev, kulkedja, motor

Mellanglaspersienner

lina, kulkedja

Frihängande persienner

vev, motor

BEGÄR BROSCHYR

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

Kungsgatan 27, Vänersborg, tel. 117 93

'--------~-------------------------·-------'

Västkustens Fiskhall AB
Sundsgatan 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 - KONSERVER - DELIKATESSER

GRANITFIRMAN

,.%a:Hman
&
....._.,

~1omgren
VÄNERSBORG

l GRAVVARDAR l

stenhuggeriet tel. 113 45

HAR NI VATTEN
Om inte -

Ring oss!

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

NY A SNABBORRANDE MASKINER

PUMPANLÄGGNINGAR UTFORES

Svensk
Maskinborrning AB
Tel. Trollhättan 138 92

Vänersborg 11311

KylFrysTvättmaskinerPlastbåtarköper Ni bäst och billigast
hos

/vars /(orv
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

Ny- och
Ombyggnadsarbeten
utföres av

BYGGM. KARL KARLSSON
LÖNNEBERGSHAGE
TEL. 26011

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

Utför Grävnings- och
schaktningsarbeten

Uthyr Grävmaskiner, Trailers
och Bandtraktor

---------·

PÅ TILLVARON MED

TAPETER o.FA.RGER
FRÅN

JANSSONS TAPET &
FÄRGHANDEL
EDSGATAN 21

VÄNERSBORG

TEL. 11102

SE BÄTTRE
med våra glasögon

Kvalitetsvaror och god service får Ni alltid
hos

ROSLINDS OPTIK
Av Socialstyrelsen

l

--~

legitimerad glasögonoptike_r_

Tel. 14284

EDSGATAN 16

Pg. 34811

VÄNERSBORG

Kvalitetsvaror
l LÄDER och PARFYM

Roslinds Hörna, Vänersborg
Tel. 113 88

•• Tryck•••
•
••• saker
••• för hemmet,
• föreningen eller affären
••• levereras
:4. (,K.ERI * v·
av oss
~
'& •••
;o • snabbt
en
• och välgjort
•
·~
•
o;o •
!o •
••
* ••• Petres Tryckeri
*
•• Söderg. 3
Tel. 139 40
•
tTl

r:JJ
t::l:!

tJ.l
Q.

AB VANERSBORGS
JAHNHANDEL
En välsorterad järnhandel

Tel. 100 82 -

102 87

- - -

"~-------

Andersson, Larsson & Co
V ÄNERSBORG- Telefon 106 69, 112 69

HYVLERI

TRÄVAROR

Byggnadsmaterial
Papp, Spik, Masonite m. m.

Eldningsoljor

Snickerifabrik
för byggnadsändamål

J( o l

Koks

GRAND
HOTELL

Hamngatan 7

111111111111111111111111!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!11111111111111111111

Nytt

Tel. 138 50 -

Modernt

138 51 växel

Komfortabelt

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

Handelsaktiebolaget

wuco
VÄNERSBORG
Importör
f'ordonsartikl. - Husvagnsartikl.
·Fritids- och Hobbymaskiner
-------------------

·---------

Vånersborgs
Bokhandels AB
Etablerad 1832

Böcke·r, papper, leksaker, skrivmaskiner även för uthyrning.
Specialite:

Vänersborgs- och Sjöbergslitteratur, varav
ett flertal restupplagor.

BOKHANDELN VID TORGET
------------

e
e
e

Vid behov av
Väskor och Portföljer
vänd Er till

Vänersborgs Läderaffär
RANER & Co

----c--------------

E~'~

ll

"~

BELYSNING

ALLT l El
KÖKSINREDNINGAR

l
l

l
l
l

Edsgatan 31
Tel. 0521/197 67

l

Belysningsarmaturer
Drottninggatan 20
Tel. 0521/110 66

l
ll
l -·

Stor sortering

Tornbergs Pappershandel
Tel. 101 31, l 07 27 - Vänersborg - Edsgatan 27
VÄLSORTERAD PAPPERSHANDEL -

FOTOARTIKLAR

OLIVETTI
Skriv- & Räknemaskiner

KOPIOR av betyg o. handlingar utföres medan Ni väntar

unoXibilen
-billigaste milen
På alla UNO-X-stationer:

CASTROL

med "flytande wolfram"

TENCBERC &HANSSON
O. Vägen

Vänersborg

Tei.0521 /179 70

- - · - · - - - -

J( va litetstrycksaker

Bergs Tryckeri
VÄNERSBORGS BOKTRYCKERI AB

Telefon 100 02, 133 02

HOTELL GILLET
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll
inrymt i

Vänersborgs Söners Gilles hus
Edsgatan 53

LUGNT, TRIVSAMT MED GODA BA.DDAR
Humana priser

Tel. 105 89

VÄNERSBORGS MÅLERIAFFÄR
Verkstaden Sundsgatan 37

Tel. 12647- 11225

Vi utför under ansvar alla slag av
MALNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer
Skylt- och Möbelmålning

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

m. m.

Rörledningsfirman

B ERLANDSSON AB
R. R. medlem

Tel. 110 85

158 50

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.

·---~~---

........

~-------

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

Thernquists
Blomsterhandel Eftr.

er

interflora

&q dl'.t mrdJJlommor/
o

EDSGATAN 21

TELEFON 136 73 -

100 63

LUNDINS RADIO & TV
Tel. 105 43

Edsgatan 7

Allt i Radio TV Musik
Grammofoner och service
Högtalaranläggningar uthyras

GILLEBRODERN
EJ(JPERAR SIG BA_"ST HOS

Lundborgs
EDSGATAN 14

TEL 10414

I centrum av "LILLA P ARIS" finner Ni de
välklädda damernas affär,
Specialaffären för

Dam- & Tonårskläder
Klänningstyger

RAGNAR NILSSON
Vänersborg

Tel. 104 94

Edsgatan 21

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

Säj bara

YNGVES
det räcker
om radio eller TV krånglar -

)!t;

Edsgatan 20 Tel. 10311
462 01 Vänersborg
Drottningtorget Tel. 134 00
461 00 Trollhättan
'---------------------~---------

•

GILLBERGS
TOBAKSHANDEL EFTR.
H AV ANNAMAGASINET
Det mesta
av det bästa

i branschen
Kommissionär för:
Penninglotteriet o.
Tipstjänst.
1---------------------------

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. 10573, 16573.

Vänersborg

GÄLLER DET FOTO?
-

DÅ LÖNAR DET SIG ATT BESÖKA

POLYFOTO
Edsgatan 31 -

Tel 112 32

PORTRÄTTSERIER - FRAMKALLNING
KOPIERING - ALBUM - RAMAR

l

r------

'

••

MALMSTROMS
e
ur guld

vänersborg

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

Edsgatan 37

Tel. 117 24

MOPEDER: PUCH- ZONDAPP
Cyklar:

CRESCENT - DBS -

SPORTARTIKLAR - FISKREDSKAP
FULLSTÄNDIG SERVICE

SAHLINS
BOKBINDERI AB
(etablerat 1860)

Parti- och privatbokbinderi

Hamngatan 5

Tel. 108 21

VÄNERSBORG

Allt i sportartiklar

Tel. 10906
Cykel- & Sportaffär
VÄNERSBORG
-------

ZETTERBERGS SKOAFFÄR
Edsgatan 29

Vänersborg

Tel. 101 76

REKOMMENDERAs

Möbler Mattor Gardiner Sängkläder

/7

-

ANDERSONS,
skyttegatan l

Vänersborg

Tel. 104 32

ELEKTRISKA INSTALLATIONER - REPARATIONER
'----------------

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

Allt som fordras i en välsorterad
SPECERIAFF AR finner Ni hos

Sundelias Specerier
Sundsgatan 23

Tel. 102 98

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

l
l

····---~1

l
i

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

Radio- & El- Service
Tel. kont. 116 67, bost. 127 34

l
/

Behörig installationsfirma för Vänersborg med omnejd.

l

----!

Björndahls Bokbinderi
Nygatan 14 a
TEL.

137 29

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

Zoologisk avdelning
Kungsgatan 5

Tel 11612

__________________________

)___

1

Berthel Andreen
JÄRN- & MASKINAFFÄR
Sundsgatan 23

Tel. 100 84

NÄR DET GÄLLER BöCKER GA TILL

Mattssons Bokhandel AB
Residensgatan 7

=- ---~

Vänersborg

Villt i

Tel. 15450

~roderi

GERDA PETTERSSONS EFTR.
Inneh. INGRID TROPP
Sundsgatan 7
Vänersborg
------------------------1

V än ersborgs Cementgjuter i
rekommenderar
sina välkända betongvaror

Affären för

UNGDOM
Residensgatan l O

Tel. 13045

VÄNERSBORG
Vittvätt - Stqrkning - Strykning

Special-

Tvätten AB

Strömstad
Tel. 119 70

Fabrik o. kontor
Tel Vänersborg 127 55

Lysekil
Tel. 126 55

'PRESENTAFFA.REN i CENTRUM
------

-----------·---·-----

