
VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 

o 

ARSSKRIFT 

1 9 8 1 
med femtioårsregister 

JUBILEUMSSKRIFT 
Vänersborgs Söners Gille 

75 år 

ARSSKRIFTEN 
50 år 

Femtionde årgången 



Tryck: CW Carlssons Eftr. Tryckeri AB, 
Vänersborg 1981 
Bokbinderi: Wickströms Bokbinderi, Uddevalla 



Vänersborgs Söners Gille 75 år 
av 

Sven Lind 

- Vänersborgaren är lokalpatriot, skriver Elov Norden i sin 
KV ARTSSEKLETS KRÖNIKA, och han fortsätter: - När söner av 
Vänersborg råkas är det mera sällan för att dryfta dagens angelägenhe
ter, utan för att dröja vid minnen från framfarna tider. Det är inte Vä
nersborg av idag kärleken ägnas, det är Vänersborg av igår och det är 
den kärleken som binder Vänersborgs söner samman. När med den kär
leken förenar sig en positiv vilja att utanför det partipolitiska käbblet 
verka för stadens väl och bevara dess egenart är den vänersborgska lo
kalpatriotismen som bäst. A v den föddes också för tjugofem år sedan 
Vänersborgs Söners Gille. 

Det har gått ytterligare 50 år sedan detta skrevs och det har nu fallit 
på min lott att ge några glimtar från de gångna 75 åren. 

Hur gick det då till när Vänersborgs Söners Gille instiftades, vilka var 
stiftarna och hur har deras intentioner förverkligats? 

Redan i slutet av 1890-talet fanns i Vänersborg en helt informell sam
manslutning som kallade sig vänersborgspojkarna- en samling goda, 
glada män, som någon av juldagarna sammanstrålade på stadshotellet, 
åt en bit mat, drack ett glas punsch, kan jag förmoda, och hade en triv
sam kväll tillsammans. Det var vid ett sådant tillfälle, tredjedag jul 
1904, som stadskassören Ferdinand Hallberg yttrade:- Tänk om vi vä
nersborgspojkar kunde träffas var jul! 

Frågan var väckt, en kommitte bestående av Hallberg, sparbankskas
sören Hjalmar A Lindedal, direktören Edwin Anderson och privatlära
ren Halvord Lydeli tillsattes. Kommitten fick i uppdrag att utarbeta 
stadgar och att kalla till konstituerande sammanträde. Edwin Anderson 
satsade omedelbart 10 kronor som grundplåt till föreningens kassa. 
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stadskassören 
FERDINAND HALLBERG 

Bankkamreraren 
HJ A LINDEDAL 

Ferdinand Hallberg var en omvitt
nat munter och slagfärdig man, livligt 
uppskattad i sällskapslivet. 
Efter avslutade studier vid Väners
borgs läroverk anställdes Hallberg vid 
Länsstyrelsen, där han blev ordinarie 
landskanslist 1884. Från 1878 skötte 
han även krono- och stadskassör
stjänsten som bisyssla, sedermera på 
heltid fram till sin pensionering. Utö
ver gillet var skytterörelsen en av Hall
bergs stora intressen. 

Hjalmar A Lindedal var kamrer i 
Ränte- och Kapitalförsäkringsan
stalten, samt kassör, sedermera kam
rer i Vänersborgs Sparbank. Lindedal 
var en glödande lokalpatriot. Det var 
han som förmådde Axel W 
Eriksson att till Vänersborg skänka sin 
berömda samling afrikanska fåglar, 
och han övertalade även Joh Ad An
dersohn att donera medel till vårt mu-
seum. 
Lindedal var en av stiftarna till Vä
nersborgs skarpskyttekår, sedermera 
Skyttegillet, och var en tid dess ordfö
rande. Han utgav 1922 Sparbankens 
historia samt 1927 Vänersborgs Histo

ria och Vänersborgshistorier- ett verk som han tillägnade Vänersborgs 
Söners Gille. 
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Direktören 
EDWIN ANDERSON 

Privatläraren 
HALVORD L YDELL 

Edwin Anderson grundade 1875 till
sammans med Pontus Brand, manu
fakturfirman Brand och Anderson. 

Han tillhörde styrelsen för System
bolaget, var vice ordförande i Spar
banken samt i Ränte- och Kapitalför
säkringsanstalten, under några år 
ordförande i Riksbankens avdelnings
kontor, ledamot av stadsfullmäktige, 
kyrkvärd m.m., och dessutom en giv
mild, iderik man vars hjärta klappade 
särskilt varmt för hemstaden. 

Halvord Lydeli blev efter studier vid 
Vänersborgs läroverk mycket anlitad 
som privatlärare - en självsäker, be
gåvad, initiativrik och originell man. 

Han var en framgångsrik idrottsle
dare, hårt engagerad i ungdomens så
väl andliga som kroppsliga uppfost
ran; en av initiativtagarna till segelsäll
skapet och Roddklubben. 

Ett av hans skötebarn var Dalaborgs
parken, vars iordningsställande låg ho
nom varmt om hjärtat, och där hans 
byst, genom gemensamma insatser, 
bl.a. från gillets sida, rests i närheten 
av skogshyddan. 

Det var som synes framstående, väl ansedda och initiativrika män, al
la besjälade av tanken att verka för hemstadens väl och förskönande, 
som fick i uppdrag att förbereda bildandet av en vänersborgspojkarnas 
förening. 
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År 1921 restes bysten av en av gillets stiftare Halvord Lyde/1, under medverkan av bland 
andra Vänersborgs Söners Gille. Foto: Sven Lind. 

Man satte genast igång och den 21 december 1905 kunde man i sta
dens tidningar läsa kallelse till gemensamt samkväm i stadshotellets en
skilda lokal, onsdagen den 27 december 1905, kl. 7.30 e.m. 

Avgiften för aftonen var 3 kronor. 
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I detta sammanträde deltog 24 personer under ordförandeskap av 
Ferdinand Hallberg, stadgar antogs och Vänersborgs Söners Gille var 
bildat. Den första årsavgiften bestämdes till 3 kronor. 

Gillets ändamål var 
att bereda inom och utom Vänersborgs stad boende medlemmar tillfälle 
att sammanträffa; att för den skull anordna sammanträde med festligt 
samkväm eller utflykt två gånger årligen, nämligen dels annandag jul, 
dels vid midsommartiden; att i ideala syften verka för staden Väners
borgs väl, dock utan att gillet som sådant direkt ingriper i kommunalpo
litiken; att samarbeta till gillemedlemmarnas bästa. 

Till gillets första styrelse valdes: 
Ferdinand Hallberg ordförande, Halvord Lydeli sekreterare, Hjal

mar H Lindedal kassör, Edwin Anderson och Anders Hall berg. Det var 
först 1932 som benämningen på styrelsen blev den nuvarande; förste 
och andre ålderman, gilleskrivare, kassafogde och bisittare. Supplean
terna blev ersättare, revisorerna granskningsmän och justeringsmännen 
granskare. Detta för att få gillets organisation i överensstämmelse med 
de gamla skrågillena. 

De i stadgarna föreskrivna sommarutflykterna fick snart skrinläggas. 

Redan under sitt första levnadsår påbörjade gillet Skräcklans iordningsställande. 
Soffor placerades ut och vägar banades genom skogen - ett initiativ som så småningom 
gav vänersborgarna en oas och staden ett välbesökt turistmål. 
Foto: Sven Lind. 
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Efter en båtutflykt till Onsjö i juli 1909, till Sikhall 1911 och till Skräck
Ian 1912 avskrevs sommarutflykterna. Orsaken var otjänlig väderlek. 
Vårt dåliga juliväder har som synes gamla anor. 

Sedan 1913 sammanträder gillet till årsstämma under våren, då rä
kenskaperna granskas och styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Glädjande 
nog är årsstämmorna numera välbesökta liksom Högtidsstämmorna. 

Detta har inte alltid varit fallet. 

Redan 1914 bidrog gillet till stadens förskönande genom att ta initiativettill inköp av sta
densförsta skulptur, Johan Petter Molins grupp Bältespännarna, som placerades i planta
get där Sparrebysten nu står. 
Foto: Viktor Tornberg. 
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Ur ett styrelseprotokoll28 febr 1957 kan man läsa: Vårsammanträdet 
skulle äga rum den 20 mars kl. 7 e.m. i Arbetareföreningens lilla sal, 
varvid åt Bror Fock uppdrogs att ordna med lokalen samt att med tjän
liga medel ditförskaffa minst en st lämplig gillebroder i ochför beviljan
de av ansvarsfrihet. 

Fock skötte sig tydligen bra. I årsstämman deltog 12 medlemmar. 
Ett viktigt ändamål var och är fortfarande stadens väl och förskönan

de. 
Det var gillet som redan under sitt första levnadsår tog initiativet till 

skräcklans iordningsställande. 
Målaremästaren F J Fröberg donerade 10 kronor som grundplåt till 

Skräcklef on den. 
Som första åtgärd inköptes för 12 kronor två soffor som placerades 

vid strandstigen. Dessa soffor följdes av flera, vägar banades genom 
skogen och vänersborgarna fick sin första promenadstig vid Skräcklan. 
Detta var ett initiativ som sedermera på ett utomordentligt sätt fullfölj
des av våra politiker och som givit vänersborgarna en oas och staden ett 
turistmål av stora mått. 

Ännu ett synbart resultat av gillets verksamhet blev Molins grupp Bäl
tespännarna, som 1914 med anslag från Sparbanken inköptes från Gö
teborgs stad för 800 kronor, och som placerades i plan taget, där Sparre
bysten nu står. Detta exemplar, det original som Molin ställde ut i Paris 
1859, vittrade sönder och har sedermera ersatts av en nygjutning bekos
tad av Vänersborgs Lions Club. 

Samma år anslog gillet medel till utgrävningarna av Vänersborgs mo
derstad Brätte och 1920 reste gillet en minnessten där med följande in
skription: 

HÄR LÅG FORDOM 
VÄNERSBORGS MODERSTAD 

BRÄTTE 
GAMMAL MARKNADSPLATS 

FICK STADSPRIVILEGIER 1603 
KONFIRMERADE 1619 
ÖVERFLYTTADE PÅ 
V ÄNERSBORG 1645 

V ÄNERSBORG SÖNERS GILLE 
RESTE MINNESSTENEN 

1920 
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Vid tillkomsten av Millesskulpturen S:t Martin, placerad framför 
länsresidenset medverkade gillet påtagligt inte bara idemässigt utan 
även med ett stort ekonomiskt bidrag. 

Millesskulpturen S:t Martin - ett av gillets bidrag till stadens förskönande. 
Foto: Sven Lind. 
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Vid AB A F Carlssons Skofabriks 100-årsjubikum år 1960, överläm
nades en gåva av 20.000 kronor till gillet att i samråd med stadens sty
rande ochföretagsledningen användas till stadens utsmyckning och för
sköning. 

1968 kunde gillet med bidrag från Lions Club till staden överlämna 
Folke Truedssons skulptur TRIAD, placerad vid Idrottshusets entre. 

Folke Truedssons gyllene skulptur TRIAD. 
Foto: Sven Lind. 
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Gillets stiftare låg inte på latsidan. 
Redan 1904 väckte Hjalmar LindedaltaRken att söka få till stånd ett 

ålderdomshem, där de gamla efter fullgjort livsverk, befriade från be
kymren för det dagliga brödet, skulle kunna mot en billig penning få i 
lugn och ro tillbringa sin levnads afton. 

För att kunna förverkliga detta mål räknade man med medlemmarnas 
uppoffrande insatser och man räknade inte fel. Edwin Anderson satsa
de 100 kronor som grundplåt. Donationerna duggade tätt och i slutet av 
1919 uppgick ålderdomshemmets "fond" till 17.400 kronor och man 
kunde då på allvar börja planera. 

När därför gamla epidemisjukhuset blev disponibelt efter att någon 
tid ha fungerat som läsestuga, inköptes fastigheten av staden i april1921 
för 10.000 kronor. Arkitekten Wilhelm Paalzow gjorde ritningar och 
byggnadsfirman Bröderna Lindgren fick i uppdrag att utföra ändrings
arbetet. 

I april 1922 stod ålderdomshemmet färdigt- en dröm var förverkli-
gad. Kostnaderna kom att sluta på 80.000 kronor. 
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För att klara ekonomin anordnades aktiviteter av olika slag. 
En av dem som kom att bidraga var vår egen skald Birger Sjöberg. 
Den 26 augusti 1923 avläts ett brev av följande lydelse: 

Redaktören Herr Birger Sjöberg, Hälsingborg. 
Enär Herr Sjöberg är, som vi här brukar säga, "en äkta väners

borgspojke", gör mig berättigad att uppvakta med följande rader. 
Föreningen Vänersborgs Söners Gille, stiftad av Ferd Hallberg, 

Edwin Anderson, Halvord Lydeli och mig, utan tvivel välbekanta 
namn för Eder, har nu kallat herr Sjöberg till ledamot och hoppas 
jag, att denna kallelse blir välvilligt mottagen. 

Blir detta förhållandet, skulle Ni kunna göra gillet, som allenast 
och oegennyttigt arbetar i ideella syften för staden Vänersborgs väl, 
en stor tjänst. Vi utbedja nämligen, att herr Sjöberg godhetsfullt ville 
giva ett par konserter å härvarande teater, som därvid med vår med
verkan bör draga fulla hus, och anslå en del av nettovinsten till gillets 
startade nyvordna ålderdomshem, på vilket häftar en skuld av 20.000 
kronor. 

Villkoren bestämmas givetvis av Eder. Troligt är, att andra före
ningar härstädes sökt Edert bistånd i och för välgörenhet, men i så 
fall vill jag förklara, att något mera behjärtansvärt mål för under-



stöd än vårt ålderdomshem gives nog inte här. I sammanhang här
med må nämnas, att hemmet i fråga är förstklassigt. 

Då Herr Sjöberg gjorde sin sångarturne och därvid gick födelsesta
den förbi, lät jag införa i Västgöta-Dals Tidning ett litet poem, "Lil
la Paris". 

Jag vågade tro, dels att jag skulle få ett svar härå och dels att Ni 
skulle hedra staden med ett besök, då jag skulle tagit mig friheten att 
komma med min nu å gillets vägnar framställda anhållan. När intet 
av detta då blev förhållandet, hoppas jag nu att den här skriftligt 
framställda icke skall vara förgäves. 

Utbedjande ett benäget svar, tecknar 
Med utmärkt högaktning 

Hj A Lindedal 

Det var tydligen inget fel på postgången och inte heller på Birger Sjö
bergs intresse. 

Redan den 27 augusti meddelade Sjöberg pr brev att han var villig att 
ge ett par konserter i Vänersborg och att nettobehållningen skulle tillfal
la ålderdomshemmet. 

Den 4 och 5 november gjorde Birger Sjöberg i gillets regi två succear
tade framträdanden för fulla hus på Vänersborgs Teater, och ålder
domshemmet tillfördes hela nettobehållningen, kronor 1.878:69. 

Vid högtidsstämman den 26 december 1923 hemställde ordföranden 
att stämman måtte välja Fridasångaren och redaktören Birger Sjöberg 
till hedersledamot i gillet, vilken hemställan besvarades med ett enhälligt 
och jublande bifall. 

Att Birger Sjöberg kände sig hed
rad framgår av hans tackbrev i ja
nuari 1924, som här återges. 

"Den äkta vänersborgspojken" Birger Sjö
berg- gillets hedersledamot- vid tidenför 
hans succeartade framträdanden på Väners
borgs Teater, till förmån för gillets ålder
domshem. 
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Jag har velat återge dessa båda brev bl.a. för att peka på det sirliga 
språket och de artiga tilltalsorden "Herr Kamreren" och "Herr Direk
tören" till och med efter den säkerligen glada afton som herrarna tillät 
sig som avslutning på Sjöbergs succeartade framträdanden i sin hem
stad. 

Tyvärr blev det väl inte riktigt som initiativtagarna tänkt sig med ål
derdomshemmet. Ingen av gillets medlemmar hade tydligen råd att som 
pensionär flytta dit trots att avgiften var 90 kronor i månaden för rum, 
mat, ljus och värme. Man tvingades därför att öppna hemmet för andra 
än gillemedlemmar, och sedan man ett antal år drivit hemmet som pen
sionat, ofta med stora underskott, avvecklades rörelsen. Numera arren
deras fastigheten ut som hotellrörelse. Vindsvåningen är sedan 1967 in
redd och disponeras av gillet som arkiv och styrelserum. 

Sedan stadgarna reviderats 1918 har en central uppgift för gillet blivit 
att uti sitt arkiv i bild och skrift sammanföra vad för samhället och byg
dens historia kan hava betydelse, samt att i årsskriften publicera uppsat
ser som kunna befordra kännedom om Vänersborg och dess omnejd. 

När man i samband med gillets 25-årsjubileum beslöt utgivande av 
årsskrifter (den första utkom 1932) är det kanske på detta område som 
gillet gjort sin största kulturella insats genom åren. 

I dessa årsskrifter har redovisats resultaten av forskningar i stadens 
historia utförda av välkända gillebröder, fältläkaren K G Cedergren och 
borgmästaren Bertel Hallberg, båda duktiga forskare och varmt intres
serade av Vänersborgs historia, universitetslektorn Nils Pårud m. fl. för
fattare. Glädjande nog har det ännu inte saknats medarbetare under de 
50 år som årsskriften utkommit. 

Ett stående inslag vid högtidsstämmorna har varit de av krönikörerna 
föredragna årskrönikorna, vilka därefter införts i årskrifterna. 

Det har skrivits årskrönikor i gillet sedan 1905. 
Den första i raden av krönikörer var Halvord Lydell. 
När han avled 1919 övertog Hjalmar Lindedal krönikeskrivandet till 

1928, då Elov Norden tog vid. 
1952 till och med 1968 höll Torsten Gulz i pennan, inte bara som krö

nikör utan även som gilleskrivare, och han svarade dessutom så gott 
som ensam för årsskriftens regelbundna utgivande. Därefter har Sven 
Lind under tio år fungerat som krönikör numera avlöst av en gillebro
der i tredje generation, Kjell Thernquist. 
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Årsskriften är efterlängtad inte minst av gillebröderna i förskingring
en, och den har även rönt uppskattning i den kulturella världen. 

Men redan 1906 var man inne på att gillet skulle bli en stadens egen 
Historie- och Antikvitetsakademi, som man så vackert uttryckte det. 

Man beslöt att söka skapa en historia af Venersborgs stad och dess sö
ner och att insamla äldre och nyare bilder och berättelser om staden. 

I samband med Jubileumsutställningen i Vänersborg 1920 visades det 
första resultaten av detta beslut. Då anordnade nämligen fältläkaren K 
G Cedergren i gillets regi en lokalhistorisk utställning baserad på bilder 
ur gillets arkiv, och så sent som i mars i år anordnade Länsmuseet och 
Vänersborgs Fotoklubb en välbesökt utställning lOOxVikner - en lo
kalhistorisk kavalkad byggd på gillets väl bevarade fotoplåtar från åren 
omkring sekelskiftet, då den kände fotografen Karl Vikner verkade i 
staden. 

Under årens lopp har stora summor varje jul utdelats till behövande 
ur de av gillet förvaltade donationerna, vilka föreskriver detta. 

Behovet har emellertid på senare år minskat avsevärt genom vår väl 
utbyggda socialvård, och gillet har numera vissa svårigheter att finna 
lämpliga objekt för denna form av välgörenhet. 

Då vi nyligen firat gillets 75-årsdag vill jag gärna sända en tacksamhe
tens tanke till de fyra män, som iderikt och kraftfullt och med 10 kronor 
i kassan startade Vänersborgs Söners Gille, men vi får inte glömma dem 
som fört traditionen vidare och som var och en på sitt sätt betytt så myc
ket för gillets fortbestånd. 

Det skulle föra för lång att här nämna dem alla, varför jag får nöja 
mig med åldermännen. 

När Ferdinand Hallberg gick ur tiden 1920 var Edwin Andersson en 
självskriven efterträdare på ordförandeposten. Han ledde gillets öden 
till sin död 1935, då fältläkaren Karl Gustaf Cedergren tog vid. Jag har 
redan tidigare nämnt Cedergrens stora förtjänster som forskare och 
hävdatecknare. 1926 gav han ut sin bok "Ur Vänersborgs stads hävder" 
- ett förnämligt bidrag till Vänersborgs historia. 

Då Cedergren avled 1941 blev borgmästaren Bertel Hallberg förste ål
derman, men eftersom han var bosatt i Linköping fick andre ålderman
nen, handelsträdgårdsmästaren Anton Thernquist i praktiken sköta var
dagssysslorna. Bertel Hallberg har betytt mycket för Vänersborgs Sö
ners Gille, inte minst för årsskriften, som var hans skötebarn. Under 
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Fältläkaren stadskassören 
FERDINAND HALLBERG 

Ordförande 1905-1920 

Direktören 
EDWIN ANDERSON 
Ordförande 1921-1935 

KARL GUsTAFCEDERGREN 
Ålderman 1936-1941 

18 

Borgmästaren 
BERTEL HALLBERG 

Ålderman 1942-1953 

Länspolischefen 
ERIK SAHLIN 

Ålderman !964-!973 

Landskamreraren 
GUNNAR HJORTH 
Ålderman 1954-1964 

Kamreraren 
OLOV JANSON 

Ålderman 1973-1979 



många år höll han intressanta föredrag på högtidsstämmorna om staden 
och dess invånare i forna tider. Bertel Hallberg gick ur tiden 1953. 

Det var då helt naturligt att landskamreraren Gunnar Hjorth axla
de hans mantel som förste ålderman, ett uppdrag som han fullföljde 
med stor auktoritet och med en inneboende känsla för hemstaden och 
traditionen inom giilet. 

Vid Gunnar Hjorths alltför tidiga bortgång hade en äkta son av vår 
stad, Erik Sahlin, återvänt till Vänersborg som länspolischef. Genom 
sin rika kännedom om staden och dess invånare var Sahlin väl skickad 
att leda vårt gille. Det var Erik Sahlin, som tog initiativet till att inreda 
vinden i gillets fastighet där gillet nu har styrelserum och arkiv - ett ini
tiativ som vi nu är mycket glada över. 

Erik Sahlin lämnade oss 1973, då andre åldermannen, kamreraren 
Olov Janson enhälligt valdes till förste ålderman. Han ledde med fram
gång gillet under sju års tid, t.o.m. 1979, då han med ålderns rätt önska
de avgå. Han är hittills den ende av våra åldermän som avgått under sin 
livstid, och är f.n. gillets ende hedersledamot. 

För första gången under de gångna 75 åren har gillets kulturella insat
ser uppmärksammats. 

Vid 75-årsjubih!et den 31 oktober 1980 överlämnade Vänersborgs Li
ons Club ett kulturstipendium av 3.000 kronor, och den 14 maj 1981 
mottog gillet Länsförsäkringar Älvsborgs stipendium för, som det he
ter, Förtjänstfulla insatser inom hembygdsvården. 

Glädjande, mycket glädjande eftersom gillet aldrig sökt eller erhållit 
vare sig kommunala eller statliga bidrag, vilket i vår tid tycks vara vill
kor för föreningsverksamher i vårt land. 

Det är min förhoppning att gillet även i fortsättningen av egen kraft 
skall kunna bedriva sin nog så viktiga kulturella verksamhet. 

Medlemsrekryteringen är positiv. 
Medlemsantalet passerade 600-strecket 1958 och är nu uppe i 740 st. 

Återväxten är god. Unga friska krafter är beredda att ta över när gam
lingarna lägger av. 

Så har det varit, och så blir det även i fortsättningen, det är min fasta 
övertygelse. 

Slutligen vill jag citera kommunfullmäktiges ordförande Hadar Karl
son, då han i sitt tal vid gillets 75-årsjubileum yttrade: 

-Att värna om och vårda vårt Vänersborg, att bevisa omtanke om 
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staden, dess kultur och dess invånare är sådant som betyder mycket för 
nuet och framtiden. - Vårt Vänersborg, vågar jag påstå, hade inte varit 
vad staden i dag är utan Vänersborgs Söners Gille. 

Vänliga och vackra ord i högtidligt sammanhang- men visst har han 
rätt. 
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Rådhus, handelshus och krogar 
- händelser och miljöer utmed 
brandgatan som blev kulturaxel. 

av Stellan Granat 

Första avsnittet: Kungsgatan 

Vid sextiden på eftermiddagen den 4 oktober 1834 började i skoma
karmästaren Kylanders hus den brand som med styrka och snabbhet ut
vecklade sig till Vänersborgs andra och mest förödande stadsbrand. Av 
staden återstod efter cirka tio timmars rasande brand i det närmaste en
bart namnet Vänersborg. Residenset, delvis svårt brandskadat, kyrkan 
och 14 av de minsta och i utkanten av stadsområdet belägna tomterna 
hade klarat sig genom denna fasansfulla katastrof. Stadens 302 övriga 
tomter var lagda i fullständig grus och aska. 1 

Trots svårigheter på alla plan startade återuppbyggnadsarbetet förvå
nansvärt snabbt. Som vanligt var vid sådana olyckor hölls insamlingar 
runt om i landet. Bland annat hölls en konsert på Riddarhuset i Stock
holm då solostycken sjöngs av fru Berwald till ackompagnement av 
kungl. hovkapellmästaren J. Berwald och ett längre skaldestycke" Året 
1834" av M.af Pontin deklamerades av N. V. Almlöf. Detta trycktes i 
Stockholm samma år och såldes för 8 skilling banko stycket, vilken be
hållning skänktes "till de genom branden nödlidande". 

I det nya stadsplaneförslaget behölls i princip det ursprungliga rut
mönstret med vinkelrätt korsande gator, vilka dock gavs en väsentligt 
ökad bredd. Dessutom genomskars kvarteren av s.k. ränntomter och 
längs hamnen lades Hamngatan ut med murade kajmurar. Ett viktigt 
beslut var att dela staden i två delar genom att förbjuda återuppföran
det av bebyggelsen mellan den båda paraleila Kungs- och Drottningga
torna. Härigenom skapades ett öppet stråk med torg och parker tvärs 
igenom staden. Genom arkitektoniska möjligheter som härvid skapades 
och det naturliga centrum som uppstod samladades utmed denna brand
gata en lång rad institutioner och handelshus, varför området senare 
kom att benämnas "Kulturaxeln", vilket dock inte var dess ursprungli
ga uppgift. 

1. Härvid hänvisas till förf:s uppsats "Något om kulturaxeln" i denna årsskrift för 1980. 
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Flygfoto över centrala Vänersborg från 1930-talet. Staden, hade vid denna tid endast i be
gränsad omfattning vuxit utanför det ursprungliga stadsområdet från 1600-talet. Man ser 
tydligt hur brandgatan mellan Drottninggatan t. v. och Kungsgatan t.h. delar bebyggelsen 
i två hälfter. Längst ned i brandgatan/kulturaxeln residenset, sedan kyrkan, läroverket 
och museet. I bakgrunden syns vattentornet, tändsticksfabriken och allra längst bort f.d. 
Västgöta regementes kaserner. 

Utmed Kungsgatan 
Försöken att förmå stadens invånare att använda sig av stenmaterial 

vid återuppbyggandet blev inte framgångsrikt. Förutom kyrkan och re
sidenset, vilka klarat branden liksom det vid seklets mitt rivna kronoba
geriet samt kronohäktet kom staden framöver att hysa endast en knapp 
handfull stenhus. År 1839 byggdes ett nytt apotekshus vid Drottningga
tan 14 och på 1840-talets början fick residenset två flankerade stenhus. 
Vid Fisktorgets norra sida var det handlaren Spaaks fastighet, senare 
känd som Strömmerska huset, och på södra sidan i hörnet Hamn- och 
Kungsgatorna det av C.A. Malm byggda huset, numera känt som Paal
zowska huset. Båda husen hade röda tegelfasader med putsade pilastrar 
och en profilerad gesims. Paalzowska huset blev emellertid helt putsat 
vid sekelskiftet 1900 då också de nuvarande fönsteromfattningarna till
kom. 

När Carl Adolf Malm byggde huset kom det inte enbart att inrymma 
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bostadslägenheter utan även lokaler för vänersborgarnas förlustelse. 
Torsdagen den 6 november 1845 återfinns följande annons i Weners
borgs Weckoblad: "Nytt Conditori; hvarest serveras med caffe, choco
lade, the, bullion, tårtor och liqeurer samt tillhandahållas confectyrer 
och bakelser m.m. som till samma rörelse hörer, är öppnadt i herr 
Malms hus vid torget, ingången där skylten hänger. Wenersborg den 6 
november 1845. C.R. Bruhn. Conditor. I herr Bruhns konditori erbjöds 
inte bara lekamlig spis utan gavs även musikunderhållning och andra 
nöjen. Senare samma månad annonseras följande: "Dans - Soiree 
med Confekt - Lotteri anställes hos undertecknad söndagen den 7 de
cember. Vinsterna i lotteriet- som bestå af diverse större och mindre p 
jeser Fransysk Confeet-äro bestämde till 25. Biljetterna aflemnas ef
ter lotteridragningen. Soireen börjas kl. Yz 7 och slutar kl. 11. Dragnin
gen förrättas kl. 9. Biljetter a 24 sh. Banko för äldre personer och 12 sh. 
Banko för barn säljas hos undertecknad samt vid ingången. C.R. 
Bruhn. Conditor boende i hr C.A. Malms hus". 

Att julhandeln, som i vår tid ibland anses bli för omfattande, inte är 
någon ny företeelse framgår bland annat av just konditor Bruhns an
nonser, vilka visar att han rustat i stor omfattning inför julfirandet. 
Förutom annonser om lemondrops och smällkarameller samt "Boullon 
de Poche för 2 riksdaler banko skålpundet" lockar han dagarna före jul 
1845 med: "Exposition och försäljning hos undertecknad av conditori
saker till julen såsom karameller med franska omslag och deviser; i soc
ker utarbetade figurer och frukter af en förvillande likhet med naturli
ga; Barnleksakersattrapper; Barnkrokaner och Tårtor m.m. Expositio
nen, som blifver uti Conditorirummen, tager sin början lördagen den 20 
december från kl. 10. fm. C.R. Bruhn. Conditor. Boende i herr C.A. 
Malms hus". Visserligen hade det tidigare funnits sockerbagare i staden 
men av allt att döma är herr Bruhn den förste att öppna konditori i Vä
nersborg och det är just vid denna tid de första konditorierna över hu
vud taget börjar dyka upp i landet. Om det berodde på motstånd mot 
nyheter eller på annat skall vara osagt men lyckan vände C.R. Bruhn 
ryggen och hans företag gick över styr efter en kort tid och konkursauk
tion utannonserades till lördagen den 6 februari 1847. Emellertid kom 
såsmåningom andra konditorier till och i samma hus öppnade en av sta
dens mer kända näringsidkare, Anna Britta Edström, schweitzeri under 
1850-talet. Själva byggnaden hade 1850 bytt ägare då den försålts av 
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C. A. Malm till brukspatron J .E. Norström på Önafors. Anna Britta 
Edström förde ett rikhaltigt sortiment till såväl servering som avsalu: al
la slags konfektyrer, såväl fransyska som engelska; drageer, tårtor, kro
kaner, och bakelsekorgar; Geleer af flera slag; Pomerans-, Ananas-, 
Melon-, Päron- m.fl. sylter; Safter af hallon, körsbär, apelsin, citron 
m.m., mandelessens, fin punch och flera sorters likörer. Därjämte ser
verades the, kaffe och chocklad. Tillika mottog hon beställningar på al
la sorters konditoriartiklar, vilka utlovades att fermt expedieras till bil
liga priser. År 1859 utökade Anna Britta, som hon vanligtvis enbart kal
lades, verksamheten med att i sina schweitzerilokaler öppna en biljard, 
som ''tillika med serskilt serveringsrum hålles öppet alla tillåtna timmar 
af dygnet". Denna verksamhet övergick sedan i Stadskällaren, som 
drevs av Anna Britta. År 1867 flyttades denna till det sk Strömbergska 
huset på Drottninggatan 4. 

I november 1860 brann Socitetshuset (se nedan) och stadens säll
skapsliv jämte möjligheterna till teaterföreställningar drabbades svårt 
och låg under 1861 så gott som nere, även om man i någon mån kunde 
använda sig av gästgivaregårdens lokaler. Dessutom gick Socitetsbola
get över styr. Man lät sig emellertid ej nedslås. Nytt sällskap bildades 
s.k. "Nya sällskapet" och tillfällig socitetslokal intreddes i Malmska 
huset där verksamheten kom igång under 1862. Lokalerna var små och 
otillräckliga men man kunde åtminstone i viss mån ta emot gästande 
musiker och teatersällskap. Även Nya Sällskapet fick ekonomiska be
kymmer av sådan art att de inte gick att bemästra varför även denna 
sammanslutning för att främja stadens högre Sällskapsliv gick överstyr. 
Dess verksamhet slutade med konkursauktion 31 augusti 1867, vilken 
hölls i socitetslokalerna i brukspatron Norströms (tidigare Malms) hus, 
då man försålde möbler, ljuskronor, spelbord m.m., varpå staden åter
igen stod utan dylika lokaler. 

Emellertid kunde man även efter Socitetssällskapets tid gå på lokal i 
brukspatron Norströms hus, ty l oktober 1870 öppnade AgnesNäslund 
ett "nytt spisställe" där hon erbjöd spisnsing åt månadsgäster samt 
dessutom serverade sexor, the, porter, kaffe, öl m.m. men dock ej spiri
tuosa. Att samlingslokaler utnyttjades i huset visades då Fredrika Beims 
annonserade om att hon ämnade starta dansskola där från och med 6 
februari 1868 och rekommenderade sig hos stadens familjer och dansan
ta ungdom för undervisning" - uti de nu moderna sällskapsdansar -
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som t.ex. ny promenadpolonäs, vals, polkett, hambopolkett, mazurka
balett, gammal francais, ny francais, lancierquadrille och galoppade". 
Avgiften var 13 riksdaler per person men för dem, som tidigare varit 
hennes elever reducerades den till 9 riksdaler. För äldre personer som 
ville förkovra sig i danskonsten anordnades undervisning när helst de så 
önskade under dagen. Året innan hade Fredrika Beims haft dansunder
visning i lilla rådhussalen i rådhuset Kungsgatan 17. Över huvud taget 
förekom vid förra seklets mitt och andra hälft ett flertal dansskolor i 
Vänersborg, vilket tyder på ett rikt florerande sällskapsliv, som krävde 
goda insikter och färdigheter i tidens sällskapsdanser, vars turer kunde 
vara nog så intrikata. 

l Paalzovska huset har det sedan det uppfördes funnits en lång rad 
handelslägeheter, som växlat och avlöst varandra. I det hörn av byggna
den, som vetter mot torget, öppnade Fr. Dahlström och F.A. Thomaeus 
2 oktober 1863 speceri- och diversehandel, vilken dock endast ägde be-

Kungsgatan med nr 3-9. Längst t.h. hörnfastigheten Kungs- och Residensgatan, som en 
tid härbärgerade stadens gästgiveri på 1850-talet. Huset längst till vänster är ersatt med 
nuvarande PK-bankens hus. Foto av okänd fotograf på 1890-talet. 
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stånd till 1864. I huset fanns också under 1860-talet Jonssons hökeri
handel och 1867 öppnade Sofi Edström diversehandel där hon saluförde 
varor såsom toilettartiklar, barnleksaker, parfymer och pomador, ylle
varor som strumpor, beduiner, långhalsdukar, gungstolsdynor, sylådor, 
servettringar, almanacksomslag samt hemvävda klänningstyger, ylle
och bomullstyger och flaneller. I januari öppnar så C. Fr. Strömwall 
hökeri- och diversehandel i husets nedre hörn mot hamnen där man 
kunde inköpa dagligvaror som the, tobak, snus och cigarrer, risgryn, 
röda och vita sagogryn, perlgryn, havregryn, krossgryn, sviskon, kat
rinplommon, rensade matrussin, kex, engelsk risstärkelse n:o l, hol
ländska kalvanser, ost, ägg, smör, medvurst, rågmjöl, kokärter osv. 

Kungsgatan 3 

Runt om i staden har det sedan 1834 års brand funnits krogar, restau
rationer och matserveringar, vilka har haft högst varierande kvalitet, ut
formning och livslängd. I fastigheten Kungsgatan 3, vilken ännu står 
kvar med i stort sett samma utformning den fick under återuppbygg
nadsskedet efter den katastrofala branden, inrymdes under de första 
åren 1850-talet gästgivaregården, som flyttats dit från Kungagatan 21. 
(se nedan). Ruljansen omhänderhades av Olof Andersson. Denne var 
senare också känd under namnet Olof Andersson Kall. Emellertid flyt
tades stadens gästgiverirörelse tillbaka till Kungsgatan 21 år 1854, men 
Olof Andersson fortsatte värdshusrörelse och rumsuthyrning på platsen 
åtminstone fram till 1860-talets början. I hans lokaler uppträdde ofta 
kringresande illusionister, akrobater och liknande artister. I juni 1855 
annonserade B. Gautier följande: "Djurdresseur, ej förr sedd i Sverige. 
Då undertecknad genom mångårigt arbete lyckats genom dresseur täm
ja Lejonet, som är Djurens Konung, så inbjudes Publiken härmed vörd
nadsfullt torsdagen, fredagen, lördagen och söndagen den 17 juni för 
sista gången, då jag på eftermiddagarne kl. 5 för första och kl. 7 för an
dra gången vill, innan Lejonen matas, till dem ingå i deras bur och låta 
dem på min befallning lägga sig för mina fötter liksom ett par hundar. 
Menageriet förevisas alla dagar från kl. 10. f.m. till 8 e.m. uti hr O. An
derssons hus vid torget. Entren som vanligt". I augusti 1863 förevisades 
ett annat stort menageri hos O. Andersson då vänersborgarna kunde 
förvånas över exotiska djur som jaguar, en hyena, en slagbjörn från Si
birien, en blå arra eller ostindisk kråka, en sibetkatt eller muskusdjur 
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från Ostindien, en bastard av get och antilop, ett elefantsvin från Japan, 
en armadill eller bältedjur från Egypten samt ett flertal ytterligare märk
liga djur, som säkerligen framstod som säregna varelser för stadens in
vånare. I lokalerna gavs också ett mindre antal gånger teaterföreställ
ningar efter Socitetshusets brand och innan man fått fatt på andra loka
ler för sådan verksamhet. 

Troligen upphörde Olof Andersson under 1863 med sin rörelse i detta 
hus då han omnämndes som f.d. värdshusvärd i den annons som kung
jorde auktion på ett ganska omfattande lösöre 14 november. Till hans 
egenodm hörde såväl hörnhuset Kungs- och Residensgatorna "ett två
våningshus, uppfördt af gran- och furutimmer innehållande på nedra 
botten handelsbod jemte 5 rum och kök samt på ö fra 8 större och mind
re rum samt tambur'' som det i vinkel utmed Residensgatan belägna hu
set, vilka ännu finns kvar. Detta var "ett så kalladt kalkbrukshusgjut
hus, innehållande på nedra botten bagerilägenhet, dräng- och pigkam
mare samt under huset hväld källare; öfra botten innehållande 9 rum 
och l kök". Dessutom fanns inne på gården vagn bod, fähus, stall samt 
andra nödvändiga uthusbyggnader. Det noterades också att " ... en 
mindre trädgård finnes ä f ven anlagd på den rymliga tomten ... " 

Sedan värdshusrörelsen slutats började man annan verksamhet i loka
lerna. Bl.a. öppnade Sofi Eriksson bageri där 1865 och två år senare 
öppnade P .A. W. Halmqvist körsnärsbutik i huset. Denna synes ha fört 
ett ganska välsorterat lager till vänersborgsdamernas fromma. Herr 
Hamnqvist annonserade om tulubber af bäver, schubb, romahus- och 
dalpelsfoder, muffar av hiller, bäverbisam och silverräv, gråverksfoder, 
sjubb- och bäverbesatser, äkta angorafransar m.m. 

Några år senare finns i Anderssonska huset O.G. Rydings sockerba
geributik där man dagligen kunde förse sig med färska bakelser och 
konfektyrer och även kunde få sig serverad vin, öl, porter, kaffe, the 
och chokolade. År 1875 upphörde herr Ryding med konditoriet här och 
flyttade över det till fru Caullwines hus Drottninggatan 16. 

Kungsgatan 13. 
Där nu Domus varuhus vänder sin fasad mot Kungsgatan på Kungs

gatan 13, låg en fastighet tillhörig handlanden Abraham Spaak. Redan 
på 1850-talet ägde han denna tomt men huset blev lågornas rov vid den 
svåra Socitetshusbranden 1860. Handlanden Spaak lät dock uppföra ett 
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nytt tvåvånings timmerhus, vilket revs först på 1960-talet då varuhuset 
Domus skulle uppföras. Själv drev herr Spaak diversehandel där man 
kunde inhandla ett flertal mjölsorter, ansjovis, ärtor m.m. Dessutom 
etablerade sig guld- och silversmeden J.F. Flodin i fastigheten 1867 där 
också hans föräldrar snickaren Flodin och hans hustru bodde. Armida 
Flodin drev en inventiös tapisserihandel där han saluförde garner, silke, 
broderipärlor, färdiga och påbörjade tapisseriarbeten, yllevaror, kra
gar, manchetter, bahytter, blommor, stramalj, siden-, silke- och sam
metsband, virkgarner, spetsar i flera färger m.m. Efter en misstänkt 
mordbrand, för vilken snickaren Flodin och hans hustru misstänktes, 
gick de i konkurs och auktion förrättades i deras hem. Armida Flodin 
flyttade sedan sin verksamhet till annan del av staden och ägnade sig då 
mest åt blekning, färgning och modernisering av hattar. 

Den 13 augusti 1869 startade C.A. Roth en verksamhet som sedan 
skulle komma att bedrivas i detta hus i stort sett fram till dess det revs. 
Denna dag öppnade han nämligen konditori. Dessförinnan hade han in
nehaft bagaren Thorens sockerbageri på Sundsgatan under fyra år, men 
öppnade nu eget. Från kl. 8 på morgonen serverade han kaffe, chocola
de, the, porter, öl, seltersvatten m.fl. drycker samt emottog beställnin
gar av allt som hörde till yrket bl.a. krokaner, konfektyrer, tårtor, bak
elser, alla slags fruktglacer såsom annanas-, smultron-, apelsin- och pä
ronglacer. Konditoriet övertogs 1871 av A.F. Ferlin. Urvalet var i stort 
sett detsamma men utökades med ytterligare konfektyrer och bakverk. I 
motsats till nutidens handlande annonserade han ärligt prishöjningar. 
Till följd av ökade driftskostnader tvangs han 1873 att höja priset på 
bakelser från 2 shilling till 5 öre riksmynt. Nästa ägarbyte ägde rum 
1876 då Fritz Engström tillträdde rörelsen. Även denne drev verksamhe
ten med akuratess och känsla för vad de bakelsesugna vänersborgarna 
var svaga för. Dessutom utökade han servering med ytterligare ett rum 
för att möta ökande tillströmning av kunder. 

Abraham Spaak lade ner sin speceri- och diversehandel 1873 och i 
denna affärslokal öppnades ett pantlånekontor, troligen det första i sta
den. Denna övertogs 1887 av den 1881 grundade Arbetareföreningen. 

Socitetsh u set 
Nöjeslivet i staden hade naturligtvis lidit ett svårt avbräck genom 

branden 1834. Även om man skyndsamt bemödade sig om att bygga 
upp Vänersborg igen efter den katastrofala olyckan, som förstärktes av 
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Kungsgatan österut från den korsning med Edsgatan cirka 1875. Foto är taget av fotogra
fen C. V. Roikjer, som öppnade fotoale/je på Residensgatans norra de/1874, vilken 1876 
övertogs av fotografen Carl Sandels. Närmast- på n uv. Handelsbankens tomt- ses det 
Jonssonska, sedermera Dymlingska och Almtöjska huset, som revs på 1910-talet. Däref
ter Abr. Spaaks hus byggt efter branden 1860 och rivet inför bygget av Domus på 1960-
ta/et. Sedan ses Stadshuset (Stadshotellet) invigt hösten 1869. Foto torde vara ett av de 
äldsta från detta område. 

den svåra koleraepedemien under sommaren några månader innan, var 
det naturligtvis mycket som fick gå före nöjeslokaler. Sedan ny stadsp
lan uppgjorts och tomtreglering genomförts kom så byggnationen 
igång. I hörnet Kungsgatan och Kyrkogatan på stadshotellets nuvaran
de tomt- Kungsgatan 15- uppförde handlaren Carl Adolf Malm ett 
tvåvånings stenhus som sedermera kom att inköpas av socitetsbolaget 
för dess ändamål. Dessförinnan hade man hållt till i Werlinska huset vid 
Edsgatan och i Lidbergska huset vid torget där provisoriska socitetslo
kaler inrymts. 

30 november 1843 kunde man emellertid inviga de nya lokalerna i 
Malms hus, vilket bör särskiljas från det av samme man uppförda 
Malmska huset hörnet Kungsgatan - Hamngatan. Man fick nu 
sällskaps- och läsrum, utrymme för teater samt en servering som 
omhänderhades av en kontrakterad restamtör samt en biljard. I en his
torik över stadens sällskapsliv i Tidning för Wenersborgs stad och län 
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1867 står följande "Sedan nämnde hus blifvit för ändamålet inrett öpp
nades socitetslokalen med en festrepresentation å den i danssalongen 
uppförda flyttbara teatern den 30 nov 1843 enligt nedanstående pro
gram: På teatern afsjöngs af 30 röster innanför nedfälld ridå följande: 

HYMN TILL THALIA 
Hell dig, Thalia! på tonernas vingar, 
liksom lärkan vid grönskande vår, 
glädtigt mot himlen sig sjungande svingar 
lyftas vi dit, der din helgedom står. 

Fromt till ditt altar ett offer vi bära 
tacksamma hjertans oskrymtade gärd 

Lämna Parnassens och Helikons höjder 
bo i ditt tempel vi rest åt dig här 
Bringa ned till oss olympiska fröjder 
skingra med lustspel allt lifvets besvär. 

Efter slutet af denna hymn uppspelade orkestern en mild musik, hva
runder ridån gick upp, då teatern föreställde Thalias tempel, hvari, på 
en dekorerad upphöjning syntes gudinnan med sina attributer, omgif
ven av lO tärnor. Då musiken tystnat yttrade Thalia följande invigning
sard: 'Thalia emottager välvilligt eder hyllning och inviger detta rum 
för de konstöfningar, h vilkas beskyddarinna hon är'. Derefter uppför
des 'Preciosa', med en lyx i kostymer, prakt i dekorationer, styrka i 
orkestern och ensemble i sp~let, som troligen icke haft sitt motstycke på 
någon landsortsteater. Hufvudrolen återgafs fullkomligt artistiskt. ... 
Påföljande dag den 1 dec invigdes den rymliga danslokalen af 4-500 per
soner .... '' Då restaurationen i Socitetshuset utannonserades till arrende
ring i april1854 beskrivs den sålunda: "Restaurationen uti Wenersborgs 
Socitets-Inrättning, kommer att, för längre eller kortare tid, upplåtas .... 
till tjenlig person, som erbjuder antaglig säkerhet för åtagne förbindel
sers uppfyllande. Lokalen, som är väl belägen invid stora gatan, i närhe
ten af torget, samt i alla afseenden beqväm och passande för värdshus-, 
källare- och swejtseri-rörelse, innefattar, utom bal-, socitets-, klubb-, 
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tidnings- och billardrum uti öfra våningen, derjemte elva rum med kök 
och brygghus uti nedra våningen, hvilken sednare helt och hållet ställes 
till restauratörens disposition, tillika med tillräcklige uthus samt träd
gård, uti hvilken kägelbana finnes inrättad. Inrättningen äger god bi
llard, som äfven till restauratören öfverlåtes. Hugade spekulanter äga 
anmäla sig med anbud samt för erhållande af närmare besked om de af 
Directionen stadgade viikor ... '' 

Socitetshuset kom genast efter invigningen att bli ett centrum för sta
dens nöjes- och sällskapsliv och fick även funktionen som konsertlokal 
och teater. Varje höst och vår gavs ett antal subskriberade soireer jämte 
andra tillställningar. Därvidlag var balerna på Konungens namnsdag 
och Konungens födelsedag betydelsefulla evenemang i det högre säll
skapslivet. Den 28 januari 1844 firades en sådan bal för första gången i 
det nya socitetshuset och refererades på följande sätt i Wenersborgs 
Weckoblad: "Hans Maj:t Konungens höga namnsdag firades härstädes 
med en å Socitetslokalen anstäld bal, hvid hvars början landshövdingen 
och kommendören Sandelhjelm med uttrycksfulla ord tolkade dagens 
djupa betydelse för hvarje Svensk medborgare och föreslog en underdå
ning välgångsskål för Hans Maj :t vår älskade och vördade Konung, 
Patriarken bland Europas regenter, h vilken skål under lifliga hurrarop 
och fanfarer tömdes hvarefter folksången afsjöngs. En serskild välönsk
ningsskål föreslogs likaledes och tömdes för H.M. Drottningen. D.D. 
K.K. H.H. Kronprinsen och Kronprinsessan samt D.D. K.K. H.H. 
Arfprinsarne. Uti danssalongen var en transparent anbringad, förestäl
lande Hans Maj:t Konung Carl XIV Johan såsom krigets och fridens 
man, stödd på sina båda throner tacksamt hyllad av Svea och Europa. 
Transparenten var å dess yttre sidor prydd med rödt samt omgifven av 
trofeer. "Denna rojalistiska yra skulle emellertid snart komma att utby
tas i landssorg då Karl XIV Johan avled en dryg månad senare den 8 
mars 1844. Onsdagen den 8 maj samma år högtidlighölls som en särskilt 
utlyst "allmän klagodag för Högtsalig Hans Maj:t Konung Carl XIV 
Johan". Härvid samlades landsstatens ämbets- och tjänstemän, borger
och prästerskapet och skolungdomen samt "flere på orten varande 
ståndspersoner" i rådhussalen varifrån man tågade i procession till kyr
kan för att där bevista en minnesgudstjänst. Dennas högtidlighet för
stärktes av Kungl. Västgöta Dals regementes musikkår som vid intgået i 
och urtåget ur kyrkan spelade en högtidlig sorgmarch. 
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Konungens död och den efterföljande landssorgen lade för tillfället 
sordin på stämningen och nöjeslivet - på Socitetshuset i synnerhet -
avstannade helt enligt tidens sed vid kungliga dödsfall för en ur vår tids 
synvinkel lång tid. Dock återvände man till vardagen och även till för
lustelserna på Socitetshuset. Oscar I satt nu på den svenska tronen men 
likafullt fortsatte man att fira Carlsdagen under övliga former år från 
år. År 1854 lät det så här: "Carlsdagen den 28 sistl. januari hade soci
tetsbolaget, som vanligt, arrangerat bal i dess rymliga lokal, ehuru väd
ret icke var serdeles gynsamt denna dag, inkom likväl till staden en 
mängd land t boar, h vilka bevistade balen, så att densamma bl e f ganska 
talrikt besökt av stadens och ortens militära och civila ämbets- och 
tjenstemän, borgerskap och ståndspersoner och deras damer. Sedan ba
len blifvit öppnad och fortgått en stund, framträdde herr landshövdin
gen och riddaren Bergman och uti hjertliga ordalag föreslog en väl
gångsskål för H.K.H. Kronprinsen, hvars namn dagen bar, hvarefter 
skalden Nybom hvilken för närvarande vistas härstädes, uppläste föl
jande af honom för tillfället författade poem: 

"Idag är fest - en glädjefest i Norden 
Det Svenska folket beder för sin Kung 
Och för den CARL han gifvit åt fosterjorden 
Så fornsvensk ridderlig, så manligt ung 
Din skål, vår CARL med eldig fröjd vi ropa: 
Vår trohet pröfve om det vill, Europa 

Här på din dag, vi öppet ärligt svärje 
Åt Kungen lycka, ära åt vårt Sverige. 

Skålen besvarades af sällskapet med lifliga hurrningar och fanfarer, 
samt beledsagades af sångföreningen med en fosterländsk sång, hvaref
ter ytterligare hurrningar förekomma. Sedermera fortsattes dansen till 
öfver midnatt, då sällskapet åtskildes". 

Under denna tid firades även Oscarsdagen! 
En omfattande del av det blomstrande nöjeslivet på socitetshuset be

stod av teaterföreställningar och konserter. Emellanåt uppträdde lokala 
amatörer i s.k. sällskapsspektakler. Oftast var det medlemmarna i säll
skapet Thalia som då agerade på de tiljor som skulle föreställa världen. 
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Man spelade tidens lättare underhållningspjeser som t.ex. August Blan
ches "Positivhalaren", Alexander Durvals "Elise" eller 
"Testamentet", NieoJas d' Alayracs "Två ord" m.fl. Inkomsterna gick 
i allmänhet till välgörande ändamål inom staden antingen till underhåll 
av särskilda, fattiga familjer eller mer allmänt att utdelas bland stadens 
behövande. Inte sällan avsattes medlen till att driva soppkök eller till in
köp av ved för fattiga under stränga vintrar. Dessutom gav man konser
ter och teaterföreställningar för att få in penningmedel till sådana orter 
som drabbats av förödande stadsbränder eller liknande katastrofer. 

Flertalet teaterföreställningar gavs dock av kringresande teatersäll
skap ofta med ett förvånansvärt stort utbud på repertoaren. Vissa säll
skap kunde stanna ett par veckor och ge ända upp till tjugotalet före
ställningar varvid två eller tre pjäser stod på programmet varje gång. Ett 
väsentligt inslag i musiklivet, både i Socitetshuset och annorstädes, ut
gjorde Kungl. Västgöta Dals regementes musikcorps, som ofta gav kon
serter eller deltog som ackompagnement. Sedan skarpskyttekåren bi
ldats i Vänersborg 1861 gjorde även dess musikkår liknande insatser till 
det musikälskande Vänersborgs fromma. Båda musikkårerna konserte
rade också från och till vid utvärdshusen Kasen och Strömsborg och inte 
minst i Plantaget. 

Socitetshuset stod alltså i centrum för ett glatt nöjesliv, vilket till vä
nersborgarnas bedrövelse skulle få ett oväntat hastigt och abrupt slut i 
november 1860. I Tidning för Wenersborgs stad och län står: "Eldsvåda 
inom staden. Klockan tolf natten till sistlidne fredag den 16 i denna må
nad gafs brandsignal med styckeskott, klämtning och larmtrumma. Eld 
hade utbrutit i ladugårdsbyggnaden tillhörande socitetslokalen, som un
der en terneligen frisk sydvästvind grep hastigt omkring sig, ..... Eme
dan vinden, som under eldens härjning varierade mellan vest, sydvest 
och syd, understundom ökade sig till häftighet af storm, var kyrkan och 
en del af de derbakom i den norra stadsdelen belägne hus i fara att an
tändas af stora eldflingor som flögo ditöfver. I kyrktornet måste klämt
ningen upphöra i förtid och alla dörrar och luckor igenstängas samt 
manskap med eldsläckningsredskap utställas på de för flygelden utsatte 
hustaken. Innan dagningen fredagsmorgonen hade således afbrunnit 
den invid Kungsgatan och stora plantaget belägna halfva första roten af 
qvarteret Liljan .... " Släckningsarbetet leddes av landshövdingen greve 
Erik Sparre. På fredagsmorgonen 16 nov. trodde man sig ha fått bukt 
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med den svåra branden men dessvärre bedrog man sig och klockan 4 om 
eftermiddagen gick åter larmet då elden återigen blossade upp i kvarlig
gande trävirke i grushögarna. Inte förrän fem timmar senare hade man 
åter läget under kontroll men vis av erfarenheten utsattes stor vakt och 
all släckningsmaterial fick vara kvar vid brandstället. Under lördagsför
middagen vattenbegjöts ruinhögarna från klockan sju till tio och däref
ter utsattes vakt för resten av dagen och påföljande natt, vilket visade 
sig välbetänkt. I referatet från branden anges: " .... Lördagsaftonen var 
lugn och stjärnklar, men efter midnatt uppstego moln och klockan 2 
söndagsmorgonen uppkom nordligvind med regn som ökade sig efter 
någons stunds förlopp till häftig storm. I följd af denna vindförändring 
och starkare blåst återuppblossade elden under de stora sten- och grus
högarna, som icke helt och hållet hade kunnat släckas så att larm ånyo 
måste gifvas söndagsmorgonen klockan 5 . . . . vattenbegjutning och 
gräfning ..... pågick till långt fram på förmiddagen under häftig storm 
med regn .... " Till slut lyckades man släcka denna svårbemästrade 
brand, som om bl.a. brandgata ej funnits med all säkerhet hade kunnat 
bringa 1834 års katastrof till förnyelse. Vid den påföljande polisunder
sökningen framkom att elden blivit synlig vid midnatt på stallrännet där 
man förvarade en del hö och halm, men ingen kunde förstå hur elden 
uppkommit. Man lyckades med knapp nöd rädda kreaturen, levande 
och oskadda så när som på en ko som blev illa bränd på ena sidan. Det 
framkom att en dräng vid niotiden på kvällen varit i stallet för att ge 
några främmande hästar där foder men att därefter ingen veterliget haft 
ärende till eller varit i stallbyggnaden. Större delen av norra halvan av 
det kvarter som omslutes av Kungsgatan - Kyrkogatan - Sundsgatan 
- Edsgatan var lagd i grus och aska, förutom Socitetshuset var det Ab
raham Spaaks hus (beläget där nu Domus går ut mot Kungsgatan) samt 
det Jonssonska huset, beläget på nuvarande Svenska Handelsbankens 
tomt i hörnet Eds- och Kungsgatan, som svårt ramponerades. Dessutom 
nedbrändes två tvåvånings magasinsbyggnader jämte ett flertal uthus. 

Enligt annonser skulle musikfanjunkaren Ernst Wilhelm Adolf Fran
che vid Kungl. Västgöta Dals regemente, vilken var en framträdande 
person i stadens musikliv vid denna tid, ge konsert i Socitetshusets sa
long söndagen 18 november kl. 7 om eftermiddagen men ödet ville an
norlunda. Konserten framflyttades och gick av stapeln 9 december på 
Hotel Victoria, stadens gästgivaregård. 
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Den svåra branden bemästrades genom ett hårt arbete och efter en tid 
bör chocken och förskräckelsen något lagt sig. Vardagslivet återgick 
dock ej helt i sina vanliga spår ty nu stod man utan det nöjestempel, som 
Socitetshuset varit. En olycka kommer ju sällan ensam och som en di
rekt följd av branden gick Nya Socitetsbolaget i konkurs våren 1861 ef
ter att redan tidigare brottats med svåra finansiella problem. Sista bo
lagsstämman hölls i det s.k. Vänersborgs Socitetsinrättning- vanligen 
kallat Socitetsbolaget - 29 april 1861. Den bolaget tillhöriga tomten 
med ruinhögarna efter det nedbrunna Socitetshuset skänkte till staden 
med förbehållet att en ny motsvarande inrättningen skulle uppföras på 
platsen. 

Branden 16 november 1860 orsakade ett svårt avbräck i sällskapslivet 
och teaterverksamheten kom fullständigt av sig. Enbart i Socitetshuset 
hade man under 1850-talet årligen haft mellan 20 och 30 konserter och 
teaterföreställningar, vilket var ett ovanligt stort utbud i en stad av Vä
nersborgs storlek med sina mellan 3000 och 4000 invånare. Dessutom 
gavs konserter i stadens kyrka och likaså förekom musikaliska soireer 
och en och annan teaterföreställning även på gästgivaregården Hotell 
Victoria. Under 1861 kunde inte en enda teaterföreställning givas i brist 
på lämplig lokal varför de resande teatersällskapen som förut stått för 
teaterutbudet tvangs åka förbi. Först i mars 1862 kunde den teateräl
skande allmänheten återigen få sina intressen tillgodosedda. Man hade 
då bildat ett nytt socitetssällskap "Nya Sällskapet" som iordningställt 
en tillfällig socitetslokal i brukspatron Norströms hus hörnet Hamnga
tan- Kungsgatan. Lokalerna var dock små och kunde ej bli någon full
god ersättnng för dem man förlorat genom branden. Dessutom kom 
bröderna Skarin att i maj 1863 uppföra en teater med 350 sittplatser vid 
sitt ägandes utvärdshus Kasen. Hela denna anläggning med utvärdshus, 
teater och kägelbana m.m kom i stor omfattning bli än mer uppskattad 
under somrarna på 1860-talet åren efter socitetshusbranden och innan 
det nya stadshusets invigning hösten 1869. Emellertid hade detta etablis
sement redan från sin invigning 1852 till nedläggning 1887 en grundmu
rad popularitet och kom åtminstone under sommarmånaderna att något 
mildra den svåra förlusten av det omhuldade Socitetshuset. 
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stadshuset. 
Trots att man för det i november 1860 nedbrunna socitetshuset fick 

ersättningslokaler i bl.a. Norströmska huset och genom att Kasens ut
värdshus utvidgades blev dessa lokaler aldrig annat än provisoriska lös
ningar för vad som förlorades i den förödande branden. Inte långt efter 
eldsolyckan kom debatten om ett nybygge igång, för att återge säll
skapslivet en högborg i det centrala Vänersborg. En kommitte tillsattes 
bestående av apotekaren Per Severin Pyhlson, musikdirektören Otto 
Henrik Bergqvist, skeppsredaren Carl Johan Andersson, handlanden 
L. J. Brun och fabrikören J .G. Carl berg. Genom diskussioner hade man 
kommit fram till att i den nya byggnaden på gamla Socitetshusets tomt 
skulle innehålla socitets-, gästgiveri- och rådhuslokaler. Med utgång
spunkt härifrån kontrakterade man arkitekt och kostnadsberäknade fö
retaget till i runt 150.000 r:dr r:mt. Förutom att ett socitetshus för 
offentliga nöjen och allmänna samkväm ansåg kommitterade att de 
ökade handels- och näringsfriheterna samt den planerade järnvägen 
(den 1867 invigda Uddevalla- Vänersborg- Herrljungabanan) skulle 
komma att väsentligen öka resandeströmmen och handelslivet, vartill 
ett bättre gästgiveri behövdes för att möta tidens anspråk. Dessutom var 
situationen redan svår för tillresande länsbor vilka hade ärenden till 
länsstyrelsen. Likaså räknade man med att det utökade läroverket, som 
1861 blivit kompletterat med fullständig klassisk linje, skulle komma att 
dra såväl elever som deras föräldrar till staden. Genom den förändring 
staden således höll på att genomgå ökades än mer det allmännas krav på 
ökade serviceinrättningar. Dessutom var rådhuslokalerna i grannhuset 
Kungsgatan 17 otillräcklig~. Vad som oroade var byggnadskostnaderna 
och om den framtida avkastningen skulle komma att motsvara räntor
na, något som stundom orsakade kraftiga diskussioner. Likaså kastades 
allvarliga förslag fram att förlägga den nya byggnaden vid hamnen i nä
ra anslutning till platsen för den planerade järnvägsstationen för att er
bjuda ett bättre läge för såväl båt- som tågresenärer. Dock beslöts att 
förlägga det nya Stadshuset till Socitetshustomten, vilken skänkts till 
staden med förbehållet att där skulle uppföras en byggnad som hade li
kartade funktioner med den brandhärjade. Under 1866 påbörjades för
handlingar med byggmästaren August Kruger från Göteborg i och för 
byggnationens igångsättande. Härvid tillsattes en ny kommitte för att 
föra frågan i hamn rent praktiskt, bestående av landskamreraren och 
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riddaren J .M. Ryding, majoren och riddaren Adelsköld, borgmästaren 
ocha riddaren A.W. Russberg, bokhandlaren F.A. Zettergren, vilken 
1863 utsetts till Vänersborgs förste stadsfullmäktigeordförande i och 
med att stadsfullmäktige infördes genom 1862 års kommunallager, samt 
fabrikören R. Landqvist. I likvid för sina insatser vid Stadshusbygget 
skulle A. Krtiger erhålla av drätselkammaren för stadens räkning utfär
dade räntebärande obligationer, vilka skulle betalas på 40 år, varefter 
byggnaden skulle bli stadens ograverade egendom. I april1867 presente
rades så ritningarna och i lokalpressen fälldes omdömet att " .... det ut
märker sig för en sinnrik indelning och hushållning med hvarje tum af 
det disponibla utrymmet: en större restaurationslokal om 12 rum, hotel 
för resande med 25 rum, rådhusvåning åt Kungsgatan med stort urym
me för alla af delningarna af stadens administration och förvaltning, so
citetsvåning med smakfull balsalong, användbar jemväl till konsertsal 
m.m. samt en teater, som måste blifva en prydnad för staden, med plat
ser för ända till 5 a 600 personer. ... " Allt som allt skulle kostnaderna 
belöpa sig till201.150 r:dr r:mt vari också ingick kalkyl för stallbyggnad 
samt husets dekorationer jämte stensättning av ränntomten och uppsät
tande af spjälstaket. Med beräknad 60Jo ränta skulle de årliga räntekost
naderna belöpa sig på 12.460 riksdaler riksmynt, en summa som man 
förväntade sig att kunna täcka med inkomster från arrende o dyl samt 
inberäknat ränta på väntad försäljningssumma av gamla gästgiveriet 
och gamla rådhuset. 

Byggnadsarbetena kom igång och på den gamla Socitetshustomten i 
hörnet Kungsgatan - Kyrkogatan reste sig den nya stadshusbyggnaden 
eller stadshotellet som huset vanligtvis kommit att kallas under senare 
decennier. I aprill869, cirka halvåret innan invigningen, beskrevs huset 
i följande berömmande ordalag i Tidning för Wenersborgs stad och län: 
" .... För att samla de spridda falangrna af samhället och d era f bilda ett 
helt och åt smaken, nöjet och konsten att efter tiden och de bildande nö
jena värdigt tempel, beslöts att i det blifvande stadshuset - äfven in
rymma en socitetsinrättning med teater. Den prydliga byggnaden står 
nu snart färdig lik en brud, endast väntande på sin krona och denna 
krona är en prydnad, som nödvändigt måste motsvara den öfvriga dräg
ten. Eller månne det kunna gå för sig, att sedan man skänkt sin beund
ran åt den prydliga teatersalongen - en heder för herr Krtiger - och 
den konstnärligt uppförda, med sceniska målningar försedda scenen, 
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njutit av ett god t sällskapsspektakel och förfriskningar, serverade i rym
liga källarsalar eller täcka foajeer, att då intaga plats i en hög, ljus, rym
lig danss~long, belyst av några dussin vaxljus i en ljuskrona från Carl 
XIII:s tid och slå sig ned på soffor modellerade i Falköping! Detta är 
rent allvar. Ty man må icke formalisera sig öfver kostnaden nu, sedan 
huset är färdigt; sådant måste man hafva betänkt förut. .... "Söndagen 
den 8 augusti stod så teatern klar att invigas under festliga former med 
att sujetter från Kungliga Teatern i Stockholm uppförde Gaetano Doni
zettis komiska opera "Kärleksdrycken". Naturligtvis var det denna af
ton, liksom under de tre följande kvällarna av Operans gästspel utsålda 
hus. Som inledning på aftonen lästes, innan ridån gick upp för spelet, en 
för tillfället särskild författad prolog av den vid denna tid mycket popu
läre Frans Hedberg, om tio strofer. Denna präglades av en för vår tid 
tämligen överdrivet svulstig högstämdhet: 
"Ett tidens tecken bland de glädjerika 
Är att se fördommen så småningom 
Tillbaka till de mörka gömmor vika 
Hvarför så stark i flyktad tid den kom 
Allt mera ljust det blir i den rotunda 
Som menskligheten till sitt tempel fått 
Dess hvalf allt mera luftiga och sunda 
Och sjelfva tviflarn kan icke blunda 
För sanningen att tiden framåt gått. 

I hafven också byggt med samfäld möda 
Ett dyligt tempel åt vår konst, ett nytt 
Der dikten skall få uppstå från de döda 
Och tala manande om tid som flytt 
Och full af glädje helsar jag i sången 
Den ljusa som vigs in i qväll 
Och hoppas varmt att härifrån skall mången 
I mödans och bekymrens bojor fången 
Till hemmets härd gå själs upphöjd och säll. 
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I recensionen gavs den nya teatern mycket ampla lovord och den full
taliga publiken senterade i hög grad aftonens föreställning. En stor del 
av publiken var från stadens omgivningar tillresta teaterintresserade. 
Även från orter längre bort hade man kommit för att delta i detta evene
mang. Ända från Åmål hade lustresor per båt arrangerats. " .... Utfö
randet av rollerna i Donizettis glada och täcka operabuffa Kärleksdryc
ken motsvarade fullkomligt de anspråk, publiken hade på de uppträ
dande artisterna och bifallet var äfven lika stormande som välförtjent. 
.... "Emellertid kom bekymren redan följande dag den 9 augusti, då 
samma program återigen skulle ges för fullsatt salong. Recensenten för 
Tidning för W enersborgs stad och län anförde följande: " .... En följd af 
den brådskande tillställningen syntes emellertid vara, att gasen slockna
de vid representationen igår afton. En del af publiken var nog taktlös att 
i detta intermezzo finna en anledning till munterhet, andra åter trodde 
sig hafva anledning att nedtysta det otidiga larmet, fattande händelsen 
rent af som ett missöde, h vilket inträffat utan någon förskyllan .... Pub
liken var just i begrepp att lemna salongen, då det lyckades att åter få 
gasen tänd .... " Emellertid slocknade gasljuset ytterligare två gånger va
refter man såg sig nödsakad att inställa aftonens föreställning, som is
tället utlovades påföljande kväll då den också utan incidenter kunde ge
nomföras. Orsaken till det förargliga felet var en felaktig gasmätare. 
Onsdagen den 11 augusti gav Kungliga Teaterns sujetter operan "Alp
hyddan" av Adolphe Adam samt enaktsoperan "Niirnbergerdockan" 
av Leuvan och Beauflan för att slutligen torsdagen den 12 augusti avslu
ta sin sejour i Vänersborg med tredje akten ur Mayerbeers opera "Ro
bert av Normandie" samt scener ur Jaques Offenbachs "Den sköna He
lena". Publikens reaktioner lät inte vänta på sig utan skänkte de uppträ
dande sitt ovationsartade bifall och presterade ett sällan skådat bloms
terregn över scenen. Redan torsdagen den 2 september öppnades återi
gen portarna till Thalias nya tempel för Constantin Rohdes teatersäll
skap som fram till och med 30 september gav inalles 21 föreställningar 
med ett omväxlingsrikt program av lustspel, komedier, operetter och 
operor bl. a. August Blanches "Ett resande teatersällskap", Offenbachs 
"Storhertiginnan av Gerolstein", och "Slottet Toto", komedien "Min 
hustru vill ha roligt" af J. Jolin, Alexander Dumas skådespel "Margue
rite Gautier" (vilket senare låg till grund för Kameliadamen och G. V er
dies La Traviata), H. Meilhacs komedi "Susanna och gubbarna", F. 
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Hodells "Mjuka tjenare!" m.fl. Av de välvilliga recensionerna att dö
ma var Constantin Robdes sällskap ett av tidens mer gouterade i sitt 
slag. 

Invigningen 8 augusti gällde enbart själva teatern. Resten av det nya 
etablisementet öppnades först 1 oktober 1869. Restaurationen var då ut
arrenderad till källarmästaren Wellander. Han annonserade om att 
stadshuset öppnades denna dag och att han serverade table d'hot och att 
taffelmusik skulle exeqveras för gästernas trevnad. Samma dag öppna
des också Socitetsföreningens klubblokaler. Måndagen 7 oktober tog så 
rådhusrätten sina lokaler i det nya stadshuset i besittning dit stadens för
valtning flyttade från Kungsgatan 17, huset i motsatta hörnet av Kungs
och Kyrkogatorna. Detta hus hade fungerat som rådhus från tiden efter 
branden 1834. Samtidigt med att nybygget togs i bruk flyttades också 
gästgiverifunktionerna och skjutshållet från Hotell Victoria (gamla 
gästgivaregården) hit och dessutom upphörde stadskällaren i Ström
bergska huset, Drottninggatan 4 helt och hållet. Naturligtvis kunde de 
nya lokalerna inte bara öppnas utan en festlig invigning. Följaktligen 
ställde man i festvåningen till med en stor bal onsdagen den 20 oktober. 
Inte minst till damernas förtröstan infördes följande annons i stadens 
tidning; "Frisörskan Augusta Liewen från Göteborg anländer till We
nersborg i och för invigningsbalen och anmäler sig hos den ärade publi
ken till coiffering samt medför ett större lager af fina fransyska hår
klädslar. Lockar, chignonger m.m. uthyres för aftonen. Logie å stads
huset". Om själva balen skrevs i Tidning för Wenersborgs stad och län 
följande: "Invigningsbalen i stadshuset .... Den prydliga, rymliga, en
kelt men smakfullt utstyrda· salen, med de från öfversta fönstren intill 
golfvet böjande gardinerna i rödt och hvitt, det äfvenledes kring läkta
rens pelare sig slingrande draperiet, de mjuka långa bänkarne, lågorna 
från de gyllene kronorna och lystrarne, som med sitt sken nästan blän
dade skönheterna, utgörande ett helt orangeri af lefvande, doftande 
blommor, allt bidrog att gifva åt denna festlighet och hos oss en hittills 
osedd glans ... Invigningsbalen var för öfrigt mycket animerad. Under 
upphåll mellan danserna föreslog öfversten m.m. friherre Posse i egen
skap af fullmäktiges ordförande en välgångsskål för den nu invigda 
festvåningen, hvilken åtföljdes af sång. Balen slutade kl. 1-2 på nat
ten." Några dagar senare hölls i lokalerna en middag för byggmästaren 
August Kriiger, "som, i det nya stadshuset uppfört såväl åt sig som sta-
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Stadshotellets solennitetssal, rustad för Skyttegillets barnbal, någon gång på 1890-talet. 
Observera de imposanta takkronorna jämte takets rika dekorationer, vilka torde ha över
målats ett stycke in på detta sekel. Läktaren i salens södra gavel var avsedd för de musik
kapell, som stod för dansmusik och annan musikalisk underhållning. Den togs inte bort 
förrän sent in på 1900-talet. Foto: Karl och Alfred Wikner. 
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den ett varaktigt monument ... ", drätselkammarens ledamöter samt 
byggnadskommitten, varvid herr Kriiger utbragte en skål för staden Vä
nersborgs fortsatta välgång, en skål som upptogs och besvarades av mu
sikdirektören Otto Henrik Bergqvist, varpå herr J. Heiberg utbragte en 
skål för herr Kriiger, som tack för hans insatser för stadshus bygget. 

stadshusbyggnaden kom framgent att hysa många verksamhetsgre
nar, förutom de redan anförda. Redan från början fick Sparbanken, 
som grundats 1822, men allt sedan dess fört en påtagligt ambullerande 
verksamhet, lokaler i nedra botten, där man förblev fram till 1883 då 
dess nuvarande stora hus vid torget stod inflyttningsklart. Ä ven det hu
set var ett verk av August Kriiger. Det är numera ganska kraftigt för
ändrat. 

Allt syntes vara frid och fröjd med det nya Stadshuset, men redan ett 
knappt år senare gjorde källarmästaren L. Wellander en sådan omfat
tande konkurs att t.o.m. lokalpressen tog upp frågan om hur något så
dant kunnat hända. Under de tio månader han omhänderhaft värdshus
rörelsen i Stadshuset hade omsättningen varit 100.000 riksdaler riks
mynt och bristen uppgick till 30.000 samma mynt. Man förundrade sig 
över detta då herr Wellander ensam haft hela utskänkningsrätten för fi
nare värdshushållning, två källarrörelser, den i stadshuet och en vid 
hamnen, Strömsborgs förgångare, samt resanderum och två biljarder. 
Tidningen undrade hur man med så inkomstbringande inrättningar 
kunde råka i ett sådant tillstånd, helst som herr Welander icke kunde fö
rete några fordringar eller förluster på utborgningar. En av anledning
arna syntes dock vara att då rörelsen icke skötts ordentligt utan kvalite
ten på såväl mat som dryckesvaror försämrats gästerna i allt större ska
ror sökt sig annorstädes. Som en rad av stadens handlare trätt i borgens
förbindelse för L. Wellander och dessutom åtskilliga av dessa fått vid
kännas svåra ekonomiska avbräck vid den stora branden vid Drottning
gatans västra del i maj 1870 var situationen brydsam. Dessbättre drogs 
ingen av dem med i herr Weilanders cession, men en ny källarmästare 
utsågs för att rycka upp verksamheten. Valet föll på A.F. Strömmers, 
källarmästare från Linköping, som tillträdde 1 oktober 1870. Han över
tog ansvaret för stadshusets värdshus- och gästgiveriverksamhet och an
nonserar om att där " .... tillhandahålles följande lägenheter: en större 
proper matsal för såväl månadsgäster som resande och öfriga kunder; 
en ny biljard med stenskifva, hvartill höra trenne serveringsrum innan-
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för schweitzeriet, och till höger när man inkommer i vestibulen en ele
gant sal med tvenne sidorum, i synnerhet af sett för enskil ta kollationer. 
För resande finnes alltid städade och om vintern uppeldade rum .... 
Spisgäster emottages för månad efter billigaste ackord och serskilda 
middagar och sexor serveras efter beställning ..... För att emottaga re
sande är en portier ständigt tillhands uti lilla rummet midtför ingången i 
vestibulen". 

A.F. Strömmers visade sig vara en driftig man. Förutom stadshotellet 
kom han även att driva hotell och restaurang i sin fastighet vid Fisktor
get, det efter honom uppkallade Strömmerska huset, byggt på 1840-
talet av Abraham Spaak och rivet 1975. Dessutom byggde han Ströms
borg, även det uppkallat efter honom, som öppnades måndagen den 8 
maj 1871 för första gången. På platsen låg en liten paviljong för serve
ring av förfriskningar vilken källarmästaren Wellander uppfört året in
nan och som kom att ingå i den nya byggnaden. Tjugo år senare 
ombyggdes Strömsborg och fick då sitt nuvarande utseende då bl.a det 
karaktäristiska tornet tillkom. Ända från början fungerade det som ett 
utvärdshus vilket hölls öppet endast sommartid. Inte sällan kontrakte
rade han olika musikkapell för att så för gästernas underhållning, något 
som man gjorde redan första dagen. Till yttermera visso arrenderade 
herr Strömmers utvärdshuset Kasen av bröderna Skarin under några 
somrar. 

Naturligtvis har stadshotellsbyggnaden sedan det invigdes 1869 ge
nomgått en hel del förändringar och flera restaureringar. 

Kungsgatan 17. 

År 1843 tillbyggdes residenset kraftigt mot norr och blev fördubblat 
till sin längd och kom att uppta hela tomten mellan Kungs- och Drott
ninggatorna. Dessförinnan hade den av Carl Hårleman ritade och 1754 
färdigställda residensbyggnaden upptagit södra hälften av detta områ
de. På platsen för 1843 års tillbyggnad stod fram till stadsbranden 1834 
Vänersborgs rådhus, vilket kom att bli helt tillspillogivet i eldhavet. 
stadsförvaltningen kom sålunda att stå utan egen lokal. Magistraten 
fick hysas i tillfälliga lokaler, bl.a. i hörnet Edsgatan-Sundsgatan och 
senare i fastigheten Kungsgatan 5. Planerna på ett nytt rådhus blev för
dröjda inte minst av den mängd behov som var för handen under upp
byggnadstiden efter branden. År 1844 inlöste man därför karduansma-
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karen Anders Dahllöfs stenhus i hörnet Kungs- och Kyrkogatorna, 
Kungsgatan 17. Här fick man ämbetsrum för borgmästaren, litterate 
rådmän och stadskassören. Dessutom inrymdes kassavalv och lokaler 
för drätselkammaren, nattväktarens corps de garde och bostad för 
stadsfogden och en vaktmästare. Här verkade magistraten fram till l 
oktober 1869 då man flyttade tvärs över gatan till det då nyinvigda 
stadshuset, Kungsgatan 15. Gamla rådhuset såldes 1874 till Göteborgs
banken som där drev sin verksamhet fram tilll891, då Väners borgsban
ken flyttade in i huset. 

Inte enbart förvaltning och bankverksamhet kom att inrymmas i det
ta hus. Redan 1867 bedrev Fredrika Beims dansskola i lilla rådhussalen, 
men flyttade redan påföljande år över sin verksamhet till brukspatron 
Norströms hus, Kungsgatan l. J .A. Cyrus öppnade några år senare i 
oktober 1873 skrädderietablissement och skrädderihandeL Han annon
serade sina meriter och tidigare anställningar och att " .... fina och mo
derna engelska, franska, tyska och svenska dofflar, kläden, habit- och 
byxtyger komma ständigt att till möjliga lägsta priser tillhandahålles. 
Lokalen är gamla rådhuset, mi d t för Stadshuset. ... '' 

Kungsgatanfrån korsningen med Vallgatan och västerut. Hörnhuset medfrontonförvär
vades 1875 av Frimurarelogen Räta Vinkeln, liksom grannhuset, Kungsgatan 21. J detta 
inrymdes stadens gästgiveri på 1830-40-talen och åter från 1854. Restauration kom att dri
vas där fram tills att huset revs 1961. J bakgrunden ses stadshotellet och t.h. kyrkan. 
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Gästgivaregården Kungsgatan 21. 

Ungefär midt för kyrkan låg redan på 1830-talet stadens gästgiveri, 
vilket då sköttes av gästgivaren och hovkamreren J. C. Carlberg, som re
dan före branden 1834 drev denna verksamhet. Dock svarade staden för 
skjutshållningen. Rent praktiskt löstes detta genom stadens hemman, 
vilka genom sina arrendekontrakt fick bidra med tillsammans 20 hästar 
och bryggerimonopolet med åtta och stadens krogar med ytterligare fy
ra. Detta förhållande kunde dock ej upprätthållas efter 1846 års beslut 
om näringsfrihet. Den 11 jan 1845 bestämdes att skjutshållningen skulle 
vara förlagd till gästgivaregården, Kungsgatan 21. I reglementet fasts
logs att entreprenörer, som antogs skulle hålla fastställt antal hästar och 
åkdon samt tillse att dessa jämte stallrum hölls i gott skick. Kurirer skul
le genast och utan hänsyn till kö erhålla hästar. Entreprenör skulle 
också nogsamt vaka över att ordning, stillhet och anständighet bibehölls 
bland skjutsare och formän så att " .... resande af dem icke varda för
närmade". Inte fick heller entreprenörer befatta sig med brännvinsut
skänkning vilket skulle vara enbart gästgivarens åliggande. 

Antalet hästar och hur fort de skulle skaffas var noga reglerat: 
" .... Under juni, juli och augusti skall det antal hästar som h varje dygn 
tillhandahållas och tiden hvilken de skola framskaffas utgöras af; om 
114 timme 5, om 112 timme 10, om 1 timme 5, om l Yz timme 10, sum
ma 30, samt åk- och fordon: öppna vagnar med 2:ne hästar 2; åkekärror 
på fjädrar 8; trosskärror 6; ridsadlar 2; äfvensom 12 formän och skjut
sare .... " Under övriga delen av året låg kravet något under detta, men 
innebar ändå att 25 hästar skulle finnas till disposition. 

Förutom för den sedvanliga gästgiveriverksamheten utnyttjades dess 
lokaler av kringresande artister som gav sina föreställningar där, som 
t.ex. J. Balabrega som i april 1845 förevisade sitt konstkabinett. 

I gästgivaregårdens stora sal " .... förevisas för första gången mina 
bästa automater, samt en stor samling af mina bästa konstpjeser. En 
samling Lusteldar bestående af 30 variationer. Optiska föreställningar 
eller Andames uppenbarelse. De föreställa flera andar, som komma 
sväfvande öfver theatern, h vilket skall sätta åskådaren i förundran". 
Herr Balabrega återkom sedemera flera gånger till Vänersborg. En an
nan idog besökare på stadens gästgivaregård var magikern herr von Oli
vo, vars trolleriföreställningar troligtvis var något i tidens smak, då han 
under de kommande decennierna återkom med jämna mellanrum. 
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En annan grupp som naturligtvis också frekventerade gästgivaregår
den var tidens handelsresande. Snus- och tobaksfabrikören J .J. Heland 
annonserade sin ankomst i aprill845 för att idka tillfällig minuthandel. 
I hans rikhaltiga lager av dessa njutningsmedel återfanns " .... diverse 
bättre, ordinära och parfurnerade snusslag, derbland Naturell, Rape 
No. l och 2, Spaniol, Ögonsnus, Mellange och den mycket omtyckta 
Hamburger S:t Omen, åtskilliga tobaksslag såsom Press, Rull, superfin 
inlagd med mycken omsorg, för bättre tuggare fabricerad, rökfrie och 
välsmakande, Negerhead och Cavendish Naturell". 

Från 1 februari 1849 övertog fru Jakobina Carlberg, änka efter J.C. 
Carlberg, även skjutsningsbestyren på entreprenad på fem år framåt. 
Den l februari 1854 annonserade hon att hon upphört med gästgiverirö
relsen men likväl fortfarande höll rum för resande, Lokalen hade hela 
17 rum härtill jämte nödvändiga stall- och vagnbodsutrymmen. Emel
lertid synes O. Andersson redan dessförinnan ha övertagit gästgiverirö
relsen och flyttat den till Kungsgatans andra ända, till sin fastighet 
Kungsgatan 3. Emellertid beslutades på allmän rådstuga 10 juli 1854 att 
den Carlbergska fastigheten Kungsgatan 21 skulle inlösas av staden för 
att fortsättningsvis användas till gästgiveri, dit också skjutsstationen 
skulle förläggas, vilket också skedde. Lösensumman för fastigheten var 
15.000 riksdaler banko. Allt som allt innehöll huset 22 rum jämte kök, 
brandsäker källare, handelslägenheter samt stor köksträdgård jämte ut
hus. 

Ny gästgivare blev C.M. Andersson, som började verksamheten på 
hösten 1854 och han rekommenderade sig till resande och lantbors be
nägna hågkomst med snyggt möblerade rum och restauration samt bi
ljard. Emellertid gick affärerna ej särskilt bra för honom utan 1859 be
gärdes C.M. Andersson i konkurs. Gästgivaregården, eller Hotel Victo
ria som den nu också kom att kallas övertogs av O.C. Gjötberg på ar
rende. Även han lockade gäster med snyggt möblerade rum och spis
ning, som serverades i därtill avsett spisrum eller i de enskilda rummen. 
" .... Genom ett uppmärksamt bemötande, ferm uppassning och billiga 
priser, samt ett komfortabelt anordnande af etablissementet i öfrigt, vill 
jag försöka att tillvinna mig respektive besökandes välvilja och förtro
ende. Månatliga spisgäster emottagas äfven efter serskildt ackord, äf
vensom beställningar å middagar och såkallade sexor, då utrymme så
dant medgifver .... '' Emellertid gick det lika illa för honom och 2-3 de-
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Källarmästare Olle Gjötberg som arrendera
de gästgivaregården. 
Foto: Olle Presto, Vänersborg. 

cember 1863 var det dags för 
konkursauktion även för O.C. 
Gjötberg. Då försåldes en 
mängd möbler, ett fortepiano, 
c:a 1200 skålpund sängkläder, 
tagelmadrasser, lin- och dukty
ger, glas, porslin, kökssaker av 
koppar och bleck, vin och spiri
tuosa, cigarrer och stearinljus 
samt 4 hästar, två svin samt gäss 
och ankor. När gästgiverirättig
heterna utauktionerades i maj 
1864 ropade faktiskt O.C. Gjöt
berg åter in dem och fortsatte så 
verksamheten men efterträddes 
såsmåningom av källarmästaren 
Carl Andersson men denne slu
tade 1867 för att efterträdas av 

sin företrädare, vilken drev gästgiverigården fram till30 september 1869 
då hela gästgiveriverksamheten överflyttades till det då nyinvigda stads
huset (stadshotellet), där ruljansen omhändertogs av källarmästare Wel
lander. Herr Gjötberg flyttade då till Strömbergska huset, Drottningga
tan 4, mitt för residenset, där han höll rum för resande. Hans verksam
het skulle även där få ett hastigt och oförmodat slut genom den stora 
branden 25 maj 1870. Emellertid återflyttade han till gästgivaregårdens 
övervåning där han höll rum för resande fram till 1871. 

Emellertid var gamla gästgivaregårdens saga inte all efter att denna 
verksamhet flyttats till nya och bättre lokaler. Lokalen fortlevde som 
krog. Landshövdingeämbetet gav Wenersborgs nyare Minuterings-och 
utskänkningsbolag rätt att bedriva försäljning i gamla gästgivaregården 
och brukspatron Norströms hus och utskäckningen skulle få bedrivas 
även den i gamla gästgivaregården samt i fru Lidbergs hus vid Residens
gatan. Den krog som funnits i änkefru Schermans krog samt Stadskälla
ren, båda belägna vid Drottninggatan upphörde helt vid denna omänd
ring 1869. 

Sålunda bedrevs verksamheten till i maj 1875 då man auktionerade ut 
gästgivaregården. Fastigheten som omfattade tomterna 269 och 270 
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samt delar av 272 och 273 i kvarteret Liljan bestod då av det tvåvånings 
gjuthus, som uppförts efter branden 1834 samt ett tvåvånings trähus 
plus en mindre träbyggnad jämte uthus. Hela komplexet förvärvades av 
Frimurarelogen Räta Vinkeln, som bildats detta år och var i behov av 
lokaler. För den restaurationen man önskade i huset antogs källarmäs
tare Albert Ågren, som efter grundlig restaurering lät slå upp porterna 
för den nya restaurangen 25 november 1875. "Lokalen utgöres af mat
sal, schweitzeri jemte enskilta rum för slutna sällskap, alltsammans 
ordnat i ett med tidens fordringar öfverensstämmande prydligt skick. 
Middagsspisning kan erhållas efter ackord och emottages jemväl be
ställningar af middagar och festmiddagar uti ö fra våningen som eger eri 
rymlig sal jemte öfrige beqvämligheter. ... " I en artikel i Tidning för 
Wenersborgs stad och län ger man den nya restaurangen de bästa vit
sord, inte minst för att man i staden tidigare enbart haft ett bättre ställe 
(stadshotellet) som fått dragas med en svår trängsel. " .... När man in
trädt från gatan, befinner man sig omedelbart i en tambur. Denna väg 
ledde förr tvärs igenom huset åt gården, hvarigenom ett ständigt svårt 
luftdrag uppstod. Nu känner man sig omedelbart angenämt berörd vid 
första inträdet. Till höger är matsalen, det fordna skänkrummet, hvars 
midtelvägg nu, för mera utrymmes skull, är nedtagen och derinnanför 
en skänk med schweitzeri. Till wenster i förstugan finnes tvenne särdeles 
propra serveringsrum för enskilta sällskap. I dessa rum är ett dyrbart pi
ano uppställt och tidningar tillhandahållas kunderna. Samtlige rummen 
äro med omsorg apterade för sina bestämmelser och möbleringen ytterst 
proper. I matsalen blir en särskild vaktmästare anställd för att emottaga 
de besökandes öfverplagg .... " 

Trots det ampla berömmet lät källarmästare Ågren ingen möda va
ra ospard för att förbättra restaurationen. Redan året därpå lät han vid
taga ganska stora förändringar i lokaliteterna. " .... Under loppet av 
sommaren har frimurarelogens restaurationslokal undergått en väsentli
gare förändring och reparation. Mellanväggen till de båda smårummen 
till venster i tamburen är nedtagen och tvenne kakelugnar uppförda 
samt den sålunda nyinredda lokalen apterad till matsal. Detta passar sig 
också utomordentligt väl, då köket är i dess omedelbara närhet. Den 
förra matsalen är inredd till schweitzeri, med prydliga möbler, gardiner 
m.m. Rummen derinnanför äro äfven reparerade och omtapetserade; 
de äro synnerligast af sedda för enskilda och mindre sällskaper ..... För 
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att visa kunderna vägen till detta Bacchitempel har källarmästare Ågren 
tilllördagens och söndagens aftnar engagerat Wenersborgskapellet.. .. " 

Källarmästare Albert Ågren vann allmän sympati och aktning för sitt 
utmärkta sätt och tillmötesgående, varför lokalpressen beklagade hans 
avflyttning i september 1877, då han avreste till Lidköping där han från 
och med l oktober detta år skulle tillträda hotellet. Ny källarmästare 
hos Frimurarelogen blev C.G. Lundgren, som närmast dessförinnan in
nehaft Järnvägshotellet i Hässleholm. Han frestade sitt vördade publi
kum med frukostar, dineer och soupeer a la carte samt åtog sig beställ
ningar och arrangemang kring privata tillställningar som bröllop o.dyl. 
Han annonserade om table d'hote med smörgåsbord och 3 rätter mat å 

1 ,25. Ostronälskaren kunde också få sitt. Stora friska ostron för av
hämtning fanns också och då för ett pris av 17 öre stycket. Ett knappt år 
varade källarmästare C.G. Lundgrens sejour och avslutades med kon
kursautktion 11-12 september 1878. Rörelsen stannade knappt av för
rän den åter kom i gång. Fredagen 11 oktober 1878 återöppnades Fri
murarelogens restaurang, denna gång med Clara Wennermark vid rod
ret. Verksamheten var upplagd som tidigare med såväl månadsgäster 
som enskilda, tillfälliga gäster. Nu annonseras för första gången följan
de" .... Till undvikande af misstag är priskurant uppslagen i alla rum." 
vilket tydligen inte förekommit tidigare. I lokalerna kom restaurationen 
under skriftande öden att drivas fram till att huset revs 1961 för Frimu
rarelogens nybygge, som även det kom att innehålla restaurang. Vid 
denna förändring kom dock restaurangen att flytta en bit och hamna på 
den tomt som gästgivaregårdens grannhus, hörnhuset Kungsgatan -
Vallgatan, stått, men som också tillhört Räta Vinkeln från 1875. Allt
jämt fortsätter den gamla gästgivaregårdens efterföljare den verksam
het som fanns här redan på 1830-talet. 

Östertull 
Ytterligare en servering fanns att tillgå vid östra delen av Kungsgatan. 

Åtminstone redan år 1872 drev Maria C. Johansson en värdshusrörelse 
vid Östra Tullen eller "sista huset vid Kungsgatan", vilket torde vara på 
nuvarande polishusets plats. Här låg fordom den gamla tullporten mot 
öster, varav alltså platsen fick sitt namn. Även namnet "Tullgarn" 
nämns i Maria C. Johanssons annonser. Företaget bestod av en ölut
skänkningslokal, öppen till klockan 20.00 och en spisningslokal som 
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stängdes kl. 23.00 och uti vilken serverades frukostar, middagar och se
xor, de senare med eller utan varm mat. Likaså erbjöds table d'hote. 
Dessutom kunde man få kaffe, the, chocolade, öl, porter och sockerd
ricka, seltersvatten och champagnelemonad "af Kollinii berömda till
verkning" samt " .... äfven serveras smörgås med "lilla snapsen", allt 
till modererade priser". 
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Arskrönika 1980 

En sån tur att vi fick tillbaks vår normala vintertid igen, så att det blev 
lite tidigare mörkt på kvällarna. Det visade sig nämligen vara enda sättet 
att få undertecknad att hålla sig inomhus och fundera över årets gillek
rönika. 

Ja, detta med sommartid fick de flesta av oss uppleva för första gån
gen. Anno 1916lär man här i landet ha provat på denna tidsmodelL Jag 
tycker att sommartiden är en ganska bra ide. Alla är dock inte nöjda, 
lantbrukarna t.ex. fick besvär med att väcka kossorna för mjölkning en 
timme tidigare. 

Sommartiden skulle enligt experterna innebära, att vi skulle få fler 
soltimmar. Jo, jo! Trot den som vill! Det fordras ju då, att solen också 
hittar igenom molntäcket ibland. I år har i vart fall vi här på västra si
dan av landet ej fått något överflöd av sol. Jag undrar, vad det tagit åt 
vädergudarna. Årets sommar i Vänersborg förtjänar knappt betyget 
"Godkänd". Småkyligt med massor av regn och åska. 358 mm vatten 
lär ha sköljt över oss. Vädergudarna uppe vid Nordpolen får gärna blå
sa iväg kalluften någon annanstans i fortsättningen. Det finns faktiskt 
dom som bättre skulle behöva känna ishavskylan dra in under skjort
kragen. 

Vilket föranleder en snabb övergång till det utrikespolitiska fältet. I 
mitten av 1979 möttes de tvenne supermakternas toppar i Wien för att 
underteckna ett SAL T-avtal. Allt var frid och fröjd. Avspänning var 
nyckelordet. Herrar Bresjnev och Carter skakade hand, dunkade varan
da i ryggen och kysste kinden. Samtidigt som vi så träder in i det nya de
cenniet, invaderar Sovjetunionen Afganistan och stormaktskonflikten 
är ett faktum. Åter blåser en iskall vind över världen. Trots såväl hot 
om åtgärder från vissa håll som vädjanden från andra, rekommendatio
ner från FN, bojkott av olympiska spel m.m. tycks härskarna i Kreml 
inte reagera annat än möjligen med ett hånleende. 

En annan man som med ett hånleende tycks göra allt för att reta folk 
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är ayatollahrr Khomeini i Iran. Där vore det väl närmast en välgärning 
om någon ville tysta honom,men så får man kanske inte uttala sig. I vil
ket fall som helst upphör man aldrig att förundras över vilken makt 
denne Khomeini och hans prästerskap har. Man hade förhoppningen, 
att den nyvalde presidenten Banisadr skulle ha makt att återföra Iran till 
en ordning, där man med omvärlden kunde föra en normal dialog. Ty
värr kom dessa förhoppningar på skam. Om fyra dagar, alltså den 4 no
vember, är det ett år sedan den amerikanska gisslan togs på ambassaden 
i Teheran. Alla försök att få gisslan fri har hittills varit förgäves, såväl 
fredliga sådana av bl.a. socialistinternationalen med Olof Palme, som 
mer våldsamma av USA i ett militärt fritagningsförsök. 

En lyckad utgång av fritagningsförsöket hade förmodligen inneburit, 
att president earter blivit nationalhjälte i USA. Det hade säkert räckt 
till att göra nästa veckas presidentval tämligen onödigt. Nu har emeller
tid earter fullt upp att freda sig och värva väljare i en oerhört jämn 
kamp mot republikanen och tidigare filmcowboyhjälten Ronald Rea
gan. Utgången blir intressant. 

Man skall naturligtvis inte göra sig rolig över krig, lidanden och ka
tastrofer, men nog glider tanken ganska ofta in på Lars Ek borgs nume
ra klassiska monolog: "Elände, elände, elände". Tidningsläsaren har i 
år mött rubriker som: Nordsjökatastrof 139 man omkomna, Gasolycka 
i Spanien 66 barn omkomna, Ärkebiskop Oscar Romero mördad vid al
taret, Bomben i Bolagna kräver 82 offer, Militärkupper i Turkiet och 
Bolivia, Jordbävningskatastrof i Algeriet, Tjörnbro påseglad osv. 

Det nu aktuella kriget mellan Irak och Iran gör att man går med hjär
tat i halsgropen och befarar att fler nationer skall dragas in. Området, 
som är så betydelsefullt för världens oljeförsörjning, är naturligtvis in
tressant för många utomstående både i öst och väst. Nog är det bra un
derligt, att mänskligheten inte kan lära sig att umgås fredligt. Men nu är 
det så, att makten lockar många. Så har det varit i årtusenden och kom
mer nog tyvärr att förbli. 

Hemma hos oss i Sverige har vi då äntligen klarat av kärnkraftsom
röstningen. Ja-sida, alltså förespråkarna för en användning av kärn
kraften under i vart fall de närmaste decennierna, vann en ganska över
tygande seger. Förvirringen var stor över vad de olika linjerna egentli
gen syftade till och stod för. Det blev mycket en diskussion experter 
emellan. Det är skönt att det äntligen är över. 
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Om inte annat så var ett definitivt beslut i kärnkraftsfrågan nödvän
digt för att trepartiregeringen skulle få något som liknade arbetsro. Det 
fanns verkligen andra frågor, som krävde sin lösning. Budgetunder
skott, bytesbalansunderskott, utlandsskulder m.m. är ständigt återkom
mande begrepp i debatten. Resultatet av mycken tankemöda från rege
ringens sida blev den nyligen presenterade sparplanen. Det tog dock 
lång tid att få ihop en sparplan, onödigt lång måste man säga. 
Regeringspartierna har ej varit överens och Fälldin sägs ha dragit frågan 
i sin berömda långbänk. 

Fem magra år väntar oss enligt regeringens budskap. Den lilla tillväxt 
vi eventuellt kan förvänta oss under de närmaste åren kommer att gå åt 
för att betala räntor på vår utlandsskuld. Det blir en besk medicin för 
oss alla. Men det är ju så att har man levt över sina tillgångar, så får 
man sota för det efteråt. 

Nedskärningen i departementens anslag kommer att drabba oss alla 
mer eller mindre. Det enda glädjande jag kan finna är, att man beslutat 
skära bort anslaget på ca 800.000 kronor till statens barnfilmsråd. Efter 
rådets senaste sk rekommendation att ej visa Pippi Långstrumpfilmerna 
längre har förmyndarbyråkratin visat sig från sin sämsta sida. I valet 
mellan Pippi Långstrump och barnfilmsrådet har regeringen således ta
git ställning. Tack för det. 

Den arbetsmarknadskonflikt som vi fick uppleva under våren för
bättrade minsann inte landets ekonomi. Det var den största konflikten 
vi haft på svensk arbetsmarknad. Det var med spänning man knäppte 
på TV:n för att se nyhetsprogrammen, vilka var de enda ej konflikt
drabbade sändningarna. Dagarna gick utan att någon lösning kunde 
skönjas. Vi började bli utan både det ena och det andra till följd av 
konflikten. Så äntligen en söndagkväll i maj kom beskedet, att parterna 
hade accepterat medlarnas bud. Det satt dock hårt åt. Regeringen var 
tvungen, att kalla till sig arbetsgivarrepresentanterna och ställa något av 
ett ultimatum, innan konflikten var över. 

Så har vi haft urpremiär för urtima riksmöte. Det var regeringens för
slag till momshöjning, som föranledde denna unika åtgärd. En något 
onödig sådan kan man tycka, då beslut tydligen kunde ha fattats genom 
att sammankalla ett par av riksdagsutskotten. 

Lika frågande ställde man sig väl till den av oppositionen nyligen 
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ställda misstroendeförklaringen mot regeringen Fälldin. Det var första 
gången i enkammarriksdagens historia och regeringen sitter kvar. 

Ja, det är inte bara momsen som gått upp. Diskontot, alltså riksban
kens utlåningsränta till bankerna, är nu l OOJo, vilket är liktydigt med 
svenskt rekord, om det nu är något att yvas över. 

Vi väntar också med spänning på resultatet av fastighetstaxerings
nämndernas arbete. Rejäla höjningar av taxeringsvärdena är att vänta. 
Det är idag mången fastighetsägare som väntar med bävan. 

Upp gick emellertid ej den främmande ubåten, som smög omkring i 
Stockholms skärgård. Trots sjunkbomber lyckades marinen inte skräm
ma upp den ur djupet. Marinen fick utstå kritik för att man inte lycka
des få tag på utbåten. Såvitt jag kan förstå så skötte man hela historien 
klokt och riktigt med tillgängliga resurser. Den vitsige göteborgaren ut
tryckte sig annars sålunda: "Nu måste vi la snart gå te botten med de 
här problemet". 

I början av året fick vi i massmedia följa transportarbetarförbundets 
ordförande Hans Ericsson och hans eskapader. Skattefusk och krogva
nor ventilerades flitigt i pressen. Hans Ericsson m.fl. fick sparken. De 
senaste veckorna har vi fått uppleva ännu fler sk skandaler i fackföre
ningsrörelsen, där ombudsmän och andra beskylls för att ha fått ut för 
stora traktamenten vid tjänsteresor och konferenser. Det tycks inte ska
da om man ser över sina rese- och traktamentsbestämmelser inom LO. 

Uti företagsvärlden snurrar hjulen för fullt i vart fall så länge hög
konjunkturen består. Volvo fortsätter sina strävanden att komma in i 
Norge för ett vidare samarbete. Man har nu fått norrmännens tillstånd 
att leta olja i Nordsjön nordväst om Trondheim. Vidare fortsätter 
Blektrolux att övertaga andra företag. Grängeskoncernen förvärvades 
nyligen för 725 milj. kronor. 

Saabfabriken i Trollhättan har nu tillverkat sin sista SAAB 96:a, vars 
prototyp 92:an började produceras i slutet av 40-talet. Det är minsann 
inte många bilmodeller som står sig i över 30 år. Såväl Boliden som riks
banken lär ha tjänat en och annan krona under året på de fantastiskt 
höga guldpriserna. Kilopriset på guld var under året upp i 84-85.000 
kronor, att jämföras med priset 1973 som var 6.190 kronor. Ack, den 
som hade haft några kilo guld liggande. 

I år har vi fått lära oss ett nytt spel, nämligen Lotto, som administre
ras av Tipstjänst. Det lät enkelt att pricka in sju nummer. Jag försökte 
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en gång och vann inget, så jag slutade. "Inte e seffra rätt" som gubben 
sa. 

Forskarna har nu kommit fram till att miniräknarens användning i 
skolan kan dölja bristande kunskaper. Det är klart, att miniräknaren är 
riktig att använda, när man behärskar de grundläggande kunskaperna i 
matematik. Det gäller att först lära sig att förstå matematikproblemen, 
sedan kan användandet av diverse tekniska hjälpmedel vara motiverad. 

Apropå skolan. Nu har skolöverstyrelsens generaldirektör kommit 
fram till, att det vore bra om varje klass hade ett eget klassrum. Mycket 
tyder på att de flitiga lokalbytena stressar och splittrar eleverna. Det var 
kanske inte så tokigt i den gamla skolan i alla fall. 

Vad har då tilldragit sig i vårt kära Vänersborg? 
Ja, busshållplatsen håller man på att flytta fram och tillbaka. Till en 

början blev bussarna kvar på de, avstängda delen av Edsgatan. Bussku
rer byggdes på östra sidan av Torget till en kostnad av 9.000 kronor 
styck. Nu befarade man verkligen, att den provisoriska busshållplatsen 
skulle bli permanent. Politikerna tycks dock ha tagit intryck av opinio
nen och flyttade hållplatsen till norra delen av Torget vid Drottningga
tan, även detta på försök. Edsgatan är och förblir dock avstängd. Fort
sättning följer nästa år och busskurerna står oanvända. 

I förra veckan fick vi uppleva, att oktobermarknaden flyttades från 
Torget till Hamngatan pga att våra vittomtalade bussar inte kunde flyt
ta på sig. Detta må av många betraktas som en bagatell men ändå värd 
att påpekas tycker jag. Nog kunde man för en enda dag ha flyttat buss
hållplatsen till ex Fisktorget, så att vi hade fått uppleva ännu en okto
bermarknad på sedvanlig plats. Det är dock en kanske l 00-årig tradition 
man ruckar på. Jag tycker detta är ganska dåligt. 

I övrigt har, som alla märkt, Dalbobron reparerats och detta till en 
kostnad av 17-18 milj. kronor. Bron var avstängd i mer än 3 månader. 
Under denna tid fick vi "åka färja" över nya hamnkanalen. Många var 
vi som befarade stora trafiksvårigheter. Dock visade det sig, att trafiken 
flöt ganska bra bara alla tog det lugnt och sansat. Det gällde dock att 
passa tiderna då färjan låg i läge för landsvägstrafik, annars fick man 
vackert ta omvägen runt Båberg och Öxnered. 

Nu börjar det äntligen hända saker i Stadshotellsfrågan. Kommunen 
har givit K-konsult i uppdrag att skissera på förslag till restaurang- och 
festvåningsdelen. Vi får hoppas, att vi någon gång nästa år kan få se lju-
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sen lysa i fönstren från den nu så mörka och tillbommande gamla bygg
naden. 

Till vår glädje kan vi konstatera att det nu finns framskridna planer 
på bostadsbyggnadsprojekt i nordstan. Gamla småskolan har rivits och 
får ge plats för 41 lägenheter i HSB-regi. Vidare finns stora planer för 
kv. Flädern. stadsbyggnadskontoret har tänkt sig byggnation av ett an
tal tvåvånings radhus. Några gårdshus måste tydligen rivas, bl.a. det 
gamla charkuteriet, men i övrigt skall bebyggelsen bibehållas och de nya 
husen anpassas till nuvarande bebyggelse. Utmärkt, fortsätt så, det 
finns säkert flera kvarter, som kan utnyttjas på detta vis. Varför inte kv 
Nässlan t. ex. nu när man ändå har börjat riva där. 

Kampen mot sprit och drogmissbruket går vidare. Det är en nog så 
svår kamp, som inte blir precis lättare av att vissa myndigheter av out
grundliga skäl inte tillåter kommunerna att införa totalt förbud mot 
spritförtäring på allmän plats. Ett sådant förbud måste komma förr el
ler senare, då missbruket tagit sig sådana former, att ett förbud fram
står som oundvikligt. Drogmissbruket har tydligen tyvärr sina föresprå
kare. På annat sätt kan jag inte uppfatta situationen, när en utländsk 
rockstjärna har tillåtits att helt öppet röka marijuana vid en konsert i 
Scandinavium i Göteborg eller när TV 2:s Rapport låter sända en inter
vju, där en känd svensk sångare och författare öppet uttrycker, att han 
inte är beredd att ta avstånd från droger. Det finns bara ett ord: Sorg
ligt. 

Nåväl, nu över till något betydligt trevligare. Birger Sjöberg-spelet 
"Lilla Paris" uppfördes i somras med fyra föreställningar vid Skräck
lan och inför sammanlagt nästan 3.000 åskådare. Trots att vädret dessa 
dagar i slutet av juni verkligen inte visade sig från sin allra bästa sida, 
blev föreställningen en stor succe. Många rosor ströddes över aktörer, 
orkester, regissör, häst m. fl. Vi får verkligen hoppas på en fortsättning. 

Så noterar vi med tillfredsställelse, att Vänersborgs folkmängd i år 
ökat med hela sju personer. Vår södra grannkommun däremot minska
de med drygt 300 personer. Nog om detta. 

Vidare noterar vi, att årets kulturstipendium delades mellan de två 
gillebröderna Erik Andersson, för hans hängivna arbete för Dalaborgs
parken, och Kjell Lagerkvist, för hans värdefulla bidrag till kommunens 
musikkultur i egenskap av körledare, solosångare och mycket annat. 

Landstinget slår ett slag för kulturen genom att som första landsting i 
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Sverige anordna en permanent konstutställning i en affärslokal på 
Kungsgatan. Meningen är tydligen att i första hand betjäna landstingets 
inrättningar med konstverk och utsmyckningar. Vi vanliga skattebetala
re får tydligen också beskåda de utställda alstren. Man kan dock fråga 
sig om lokaliseringen verkligen behöver ske till en lokal med så centralt 
affärsläge. 

Häromdagen fick vi på TV se en ny kriminaltriHer av journalisten och 
gillebrodern Uno Palmström, numera verksam i Stockholm. Han börjar 
bli en riktig kändis i dessa sammanhang. Boken, som har legat till grund 
för TV -spelet har jag ej läst, men filmen var väl värd att ses. Hoppas 
han fortsätter i samma stil. 

Idrottsåret har mycket dominerats av de olympiska spelen, som av
hållits i Lake Placid och Moskva. Sommarspelen drabbades av åtskilliga 
avhopp pga politiska orsaker, som tidigare berörts. De idrottsliga fram
gångarna för Sverige i vinterspelen ordnades icke oväntat av den utom
ordenlige och charmerande Ingemar Stenmark. Han är helt sagolik den
ne balanskonstnär. Thomas Wassberg är en annan av dessa fantastiska 
vinnartyper. Att vinna ett olympiskt skidlopp över 15 km med l hundra
dels sekund över den finske storåkaren Juha Mieto kräver verkligen, att 
man har segerhuvan på sig. 

I sommar-OS lyckades vi ta två guld genom våra duktiga simmare Per 
Arvidsson och Bengt Baron, den sistnämnde en verklig pangsensation. 

Även i vår kommun kan vi glädja oss åt olympiska medaljer. Den 
duktige synskadade simmaren Håkan Karlsson kom hem från 
handikapp-Os i Holland med två individuella medaljer och två lag
kappsmedaljer. Strongt gjqrt, grabben är inte mer än 16 år och har 
många år framför sig i bassänger världen över. 

Vårt lands idag internationellt sett störste idrottsman får aldrig en 
chans att ta några olympiska medaljer, eftersom han valt tennis som sin 
sport. Nu tror jag inte Björn Borg sörjer detta speciellt. Han fortsätter 
att sopa banan med tenniscirkusens giganter. Fem gånger i följd har han 
vunnit Wimbledon. Hårt har det suttit åt, men vunnit har han gjort. Vi 
får väl se nu hur det går när han har gift sig. 

Ur vår lokala synvinkel gläds vi verkligen åt cykelklubben Wäners
hofs framgångar vid junior-SM. Guld i lagkapp följdes några dagar se
nare av guld individuellt av Magnus Knutsson i tempokörning mot kloc
kan. Den senares prestation var anmärkningsvärd mot bakgrund av så
väl punktering som kedjeavhopp. Vad månde bliva? 
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En för många kanske okänd idrottsman är gillebrodern Arne Hertz. 
Han utsågs i slutet av 1979 till världens bäste co-driver, alltså andreföra
re eller kartläsare. Han har under många år tillhört topparna inom rally
sporten, då främst som den som håller reda på kartor, tider, kurvor, 
hastigheter m.m. Att han kan hålla reda på siffror kan undertecknad in
tyga. Arne var en verklig baddare på matte, när vi gick i skolan. 

IFK Vänersborgs bandylag syntes gå en ijus framtid till mötes. All
svenskt avancemang tycktes klart. Men ack, fem mål i baken nere i Tra
nås och så var de allsvenska förhoppningarna borta för den gången. 

I fotboll har VIF:s juniorer visat framfötterna genom att avancera till 
semifinal och sedermera bli 3:a i västsvenska juniorcupen. 

Vänersborgs Tennisklubb har fyllt 60 år och Vänersborgs AIK 40 år. 
Båda jubileerna firades med utdelning av många utmärkelser. Vi gratu
lerar båda föreningarna och hoppas att man även framgent lägger ned 
lika stor möda på att träna och fostra våra ungdomar till goda idrotts
män. 

Vi gratulerar också de idrottsföreningar i kommunen som nu genom 
den beslutade överbyggnaden av ishockeybanan får tak över huvudet. 
Visserligen lär det kosta drygt 2,5 milj. kronor men är ett synnerligen 
angeläget projekt. 

slutligen tycker jag, att det vore bra, om vi började se lite mer positivt 
på livet och framtiden. Jag vägrar att tro på alla undergångsprofetior. 
Vi måste ha tilltro till framtiden, vi måste vara optimister, tro på oss 
själva, anstränga oss och framför allt inte ge upp. Jag tror att vi på 80-
talet kommer att bli lyckligare och harmoniskare, att vi kommer att må 
bättre genom ett lyckligare och sundare leverne att vi kommer att vara 
mera rädda om varandra, våra barn och våra gamla. 

Jag tror att småstadsiden kommer att prägla stadsplaneringen, att 
småföretagandet med hantverksskicklighet och kvalitetstänkande får ny 
fart. Vi måste tro på framtiden. 

Låt oss till sist enas om att leva efter ordspråket: 
INGEN DAG UTAN ETT LEENDE! 
Vänersborg Allhetgonadags afton den 31 oktober 1980. 

Kjell Thernquist 
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t 
MINNESRUNOR 1980-81 

Bort gå de, 
stumma skrida de, 
en efter en, till skuggornas värld. 

Under tiden hela kalenderåret 1980 och första hälften av 1981 har inte mindre än 19 av 
våra gillebröder lämnat oss. De korta rader som här följer vill hedra deras minne och erin
ra om deras samhälleliga gärning. 
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F. hemmansägaren GOTTFRID LARSSON var 
född på Johannesberg i Vänersborg den 5 jan. 1896 
och avled i Vänersborg den 9 jan. 1980. Under hela 
sin aktiva tid förblev Gottfrid modernäringen trogen 
och han blev den siste brukaren av Båbergs gård. 
Tillsammans med sin broder på Kullens gård gjorde 
han stora leveranser av potatis och grönsaker till 
olika inrättningar. Han var medlem av Slakteri- och 
Mejeriföreningen och har omvittnats som en driftig 
och framsynt jordbrukare. Gottfrid Larsson var en 
stilla och försynt natur med ett lättsamt lynne. 

Medlem av Gillet sedan 1969. 

F. kamreraren GUSTAF THORSTEN BROCK
NER föddes i Vänersborg den 12 juli 1898 och avled 
den 13 jan. 1980 i Västerås. Han kom tidigt ut i för
värvslivet och arbetade, efter genomgången folk
skola, fram till 1916 inom hemstadens industrier. 
Vid sidan av detta genomgick han Hermodskurser 
och idkade kvällsstudier, vilket gjorde att han 1916 
blev lärare vid Gotthardska handelsskolan, en privat
skola som under många år var en språngbräda för 
studieintresserade att komma framåt. Brockner an
ställdes 1917 vid Trollhätte Kanalverk med placering 
vid Brinkebergskulle, 1929 erhöll han förflyttning 
till huvudkontoret i Trollhättan. 1940 förflyttades 
Brockner igen, denna gång till Västerås och Statens 
Vattenfallsverk, Västerås Kraftverk, varifrån han 
pensionerades 1963 efter 46 års tjänst inom Vatten
fall. 

Litteratur och främmande länders historia var några av Thorsten Brockners stora fri
tidsintressen, han gjorde också många utlandsresor. Redan i mitten av tjugotalet, då resor 
till främmande länder inte tillhörde vanligheten, gjorde han en längre resa till Sicilien. Ge
nom sommarstugan i Dalbergså på Dal, där han vistades stora delar av året och då spe
ciellt efter pensioneringen, hölls kontakten med Västsverige och födelsestaden. Brockner 
var bl.a. medlem i Frimurareorden och Birger Sjöberg-sällskapet. I Gillet inträdde han 
1961. 
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F. drätselassistenten ALLAN HEDEN som var 
född i Göteborg 18 juni 1907 kom i unga år till 
Vänersborg där han avled den 9 febr. 1980. Efter 
studentexamen vid hal i Vänersborg 1927 var han 
under några år anställd som kontorist vid Wargöns 
AB. Sedan han prövat på journalistyrket hos ELA 
1931-32 erhöll han anställning i stadens tjänst 
1932. Med undantag av en tid 1956-57 då Allan 
Heden tjänstgjorde som kyrkokassör, blev han drät
selkontoret trogen till sin pensionering. Han tillde
lades också stadens förtjänstmedalj. 

Allan Heden har också på ett annat sätt gjort sig 
förtjänt av en plats i vänersborgarnas hjärtan. 
Redan under skoltiden grundades Allans teaterin
tresse och hans begåvning i detta hänseende var högt 
över amatörens. Vid de teateraftnar som gavs på 

Vänersborgs teater under 20-talet till förmån för skolungdomens fjällfärder kreerade Al
lan med den äran de roller som han fick sig tilldelade. Senare blev han, i de revyer av mär
ket "Godis" som i många år vid nyårstid gavs på teatern den klart lysande mångsidige re
vyartisten. Inom Sällskapet Par Bricole gjorde Allan Heden under en tid av fyra decennier 
stora insatser inom såväl sången som teatern, även i Frimurarelogen Räta Vinkeln deltog 
han gärna i sångliga sammanhang. Allan Heden var en angenäm sällskapsmänniska, en 
öppen generös natur som det var ett nöje att umgås med och att få räkna som vän. 

I Gillets arbete har Allan Heden deltagit som ledamot av Beredningsnämnd och Års
skriftsnämnd samt som räkenskapsgranskare. Han inträdde i Gillet 1934. 

Direktören HALDOR TRIMGREN föddes i Ul
ricehamn den 5 juli 1904 och avled i Hägersten den 
28 febr. 1980. Han kom i nnga år till Vänersborg där 
han blev student vid stadens läroverk 1923. Efter 
examen vid Göteborgs Handelsinstitut 1924 började 
han sin långa mannagärning inom pappersbranschen 
vid Wargöns AB dels som korrespondent och dels 
på laboratoriet. 1929 praktiserade Thimgren i Eng
land och blev 1930 anställd vid Inlands AB, Lilla 
Edet, han blev senare chef för bolagets avdelnings
kontor i Norrköping, därefter verksam inom pap
persgrossistfirman Björklnnd. När han blev chef 
för Lyddon & Co Ltd's avdelningskontor, kom han 
att bosätta sig i Stockholm där han också drev egen 
firma i pappersbranschen. 

Haldor Thimgren var aktiv inom Brännkyrka 
kyrkobrödrakår, inom Mälarhöjdens IF:s tennissektion och Vänersborgs Skolkamrater i 
Stockholm; dess ordförande under många år. 

Haldor besökte gärna sin ungdoms stad och var en ofta sedd deltagare vid Gillets hög
tidsstämmor. Han inträdde i Gillet 1954. 
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F. tillskäraren ERIK ALBRECHTSSON föddes i 
Vänersborg den Il juni 1894 och avled den l maj 
1980. Albrechtsson började som yngling inom sko
industrin 1908 genom sin anställning hos A. F. Carls
sons skofabrik AB. 1920 flyttade Erik till Stock
holm där han !O-talet år arbetade hos Stockholms 
Skofabriks AB, innan han återvände till Vänersborg 
och A. F. Carlssons. Som god yrkesman var han 
respekterad av fabriksledning och arbetskamr<tter. 

Under sina stockholmsår var Erik Albrechtsson 
intresserad besökare av den tidens goda utbud av 
teater- och revyföreställningar. Detta intresse tog 
han med sig hem och började själv i trängre kretsar, 
bl.a. på Arbetareföreningens medlemsfester, upp
träda på tiljan både som kuplett- och vissångare 
och historieberättare. Allt föredraget på ett utmärkt 

sätt och med stort bifall av åhörarna. Erik Albrechtsson hade genom sitt angenäma sätt 
att vara många vänner, tyvärr glesnade leden, alla blev inte lika gamla, och de sista åren 
blev Erik allt mera ensam. 

I Gillet var Albrechtsson medlem sedan 1954. 

Kaptenen GUNNAR EDHOLMER född i Väners
borg den 12 okt. 1900 avled i födelsestaden den 
8 juli 1980. Efter studentexamen vid läroverket 
1920 ägnade han sig åt militäryrket, fänrik vid 
Västgöta regemente 1922, löjtnant 1927. Vid rege
mentets nedläggning överflyttades Edholmer till 
Kronobergs regemente där han blev kapten. 1939 
avlade han intendentexamen. Under krigsåren 
1940-1945 tjänstgjorde Edholmer som militär
assistent vid Statens Järnvägar. Efter att 1948 ha 
tagit avsked som officer på stat innehade Gunnar 
Edholmer olika militära uppdrag, hemvärnsofficer 
vid FO-staben i Kalmar 1948-54, föreståndare för 
civilförsvarets byrå i Kinna 1955-60. 1960 åter
vände Gunnar Edholmer till födelsestaden för 
någon tids tjänst vid länsstyrelsen. Han var en 

intresserad medlem av Frimurareorden och en mycket arbetsam medlem i Kungl. Västgöta 
Regementes Kamratförening där han, innan den upplöstes, blev dess sista ordförande. I 
Västergötlands Hembygdsförbund var han hedersledamot tack vare sin stora arbetsinsats. 
Gunnar Edholmer var en rakryggad personlighet som icke dagtingade med sitt samvete, 
han var i allra högsta grad sina vänners vän och delade gärna med sig av sin erfarenhet och 

kunnighet till andra. 
Medlem av Gillet sedan 1962. 
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Köpmannen STURE LINDSKOG föddes i Hel
singborg den 28 nov. 1895 och avled i Trollhättan 
den 20 aug. 1980. Lindskog kom i sin barndom till 
Vänersborg där han efter slutad skolgång utbildades 
till finsnickare. Han genomgick även Tekniska 
skolan i Vänersborg. Några ungdomsår var han bo
satt i U .S.A. Efter att ha varit anställd hos snickeri
firman Bröderna Svensson öppnade han tillsam
mans med sin maka manufakturaffär i Åsensbruk, 
senare drev han Vera-Magasinet i Trollhättan. 

Inträdde i Gillet 1969. 

F televerksarbetaren HELMER THUNBERG 
född i gamla Sandmarkska på Gasverksgatan den 
10 okt. 1910 avled den 12 sept. 1980, vid från
fället boende i samma kvarter där han fötts fastän 
med adress Edsgatan. 

Efter slutad skolgång anställdes Helmer hos 
Trädgårdsmästare Anton Thernquist, där han kom 
att stanna i sju år' tills han flyttade till skofabriken, 
där han verkade i sjutton år. Från 1947 och till 
pensionen 1973 var Thunberg anställd vid televerk
staden, Vänersborg. Under många år tjänstgjorde 
han i borgarbrandkåren och erhöll för detta Brand
kårsförbundets förtjänstetecken 1956 och Svenska 
Brandkårernas Riksförbunds förtjänsttecken i guld 
1963. 

Helmer Thunberg var mycket musikintresserad 
och ersatte ofta sin farbror Axel Åkerfeldt vid trummorna. Vid otaliga tillfällen har han 
också marscherat genom staden med stadsmusikkåren och slagit mässinglock. I Arbetare
föreningen var Helmer medlem sedan 50 år tillbaka. Som v. värd i Sandmarkska under 25 
års tid gjorde Helmer sig känd som en vänlig och hjälpsam människa och var i övrigt en 
försynt och tystlåten natur. 

Medlem i Gillet sedan 1969. 
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F. montören ARVID PETERSON föddes den 
20 sept. 1897 i gamla Kokhuset, där han f.ö. bodde 
kvar tills det revs 1964. Han avled den 30 sept. 1980 
och hade förmånen att de senare åren få bo med 
utsikt över den del av Vänersborg som han älskade: 
inloppet från Dalbosjön och Gamla hamnkanalen. 

Redan 1908 började Arvid sitt långa arbetsliv vid 
dåvarande Sjöstrandska Bryggeriet, vid 14 års 
ålder fick han anställning vid skofabrikens kartong
fabrik och stannade där i 5 år. 1917 blev Väners
borgs Elverk hans arbetsplats för 51 år framåt tills 
pensioneri~en 1968. Utöver sitt ordinarie arbete 
var Arvid Peterson engagerad som ledamot i avdel
ningsstyrelsen för Sv. Elektrikerförbundet under 30 · 
år, den mesta tiden som ordförande. Inom den 
vänersborgska idrottsvärlden var Arvid Peterson ett 

välkänt namn. Sålunda tillhörde han VIF:s bandylag under åren 1910-1930 och var med 
och vann föreningens första distriktsmästerskap i bandy 1919. Under många år tillhörde 
han VIF:s och Gymnastikföreningens elittrupp i gymnastik. Som roddare i Vänersborgs 
Roddklubb tillhörde han laget som hemförde Vänersborgsklubbens första SM 1922. Seg
landet fick också sin del genom att Arvid var gast på John Dahlbergs 40:or, Titti l och Tit
ti II, som vann många segrar. 

Arvid Peterson var en av initiativtagarna till föreningen Gamla Kokhuspojkar och blev 
också föreningens första ordförande, vid bildandet av Vänersborgs Motorbåtsklubb 1931 
var Arvid en av initiativtagarna. För sina insatser inom föreningar och styrelser blev Arvid 
hedersledamot i bl. a. Sv. Elektrikerförbundet, Vänersborgs Idrottsförening, Motorbåts
klubben och Kokhuspojkarna. Arvid var en färgrik, öppen och glad människa alltid redo 
att berätta minnen från sitt verksamma liv. 

Blev medlem av Gillet 1957. 
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F. fastighetsskötare OLOF SUNNERDAHL 
föddes den 10 nov. 1909 i Vänersbog och avled den 
3 okt. 1980 i V. Tunhem. 

Efter avslutad skolgång började han 1924 vid 
A. F. Carlssons skofabrik där han stannade till 
1930, då han gjorde sin värnplikt. Under de ur 
sysselsättningssynpunkt svåra åren i början av 30-
talet fick Sunnerdahl, som så många andra, söka sin 
utkomst utanför hemstaden och var sålunda syssel
satt med beredskapsarbete i Småland 1930-1936. 
Olles nästa arbetsgivare blev bussbolaget Dahlgren 
och Johansson, under 14 år till1950 körde han buss 
på linjen Vänersborg-Trollhättan. Från 1950 var 
Sunnerdahl anställd vid Länsstyrelsen i Vänersborg 
som fastighetsskötare, efter genomgången värme
skötarkurs såsom maskinist. 



I ungdomen intresserad seglare ägde Olle tillsammans med två kamrater segelbåten 
"Titti", tidigare ägare dels John Dahlberg och dels Sten Wennberg. Smalfilmning var en 
hobby som han ägnade mycket av sin fritid åt, många motiv fann han på Hunneberg, i 
vars närhet han också kom att bo de sista åren på Larsgården i V. Tunhem. Olof Sunner
dahl var en sann naturvän som på rätt sätt kunde umgås med skönheten och stillheten i na
turen. 

Han ingick i Gillet 1951. 

F. disponenten CHRISTIAN von SYDOW föddes 
i Stockholm den 6 maj 1899 och avled där den 28 
okt. 1980. Redan i ungdomen kom han till Väners
borg där han 1917 avlade studentexamen. Efter 
Jur. Kand. i Uppsala 1923 och tingstjänstgöring 
1923-1925 var v. Sydow sekreterare vid de nordiska 
arbetsgivareföreningarnas byrå i Bryssel under 
några år. Däref:er direktörsassistent vid Sv. Arbets
givareföreningens allmänna grupp till 1928 då han 
blev ombudsman vid Bergvik och Ala nya AB. 
1933-1937 var v. Sydow VD i föreningen Seankraft 
och 1938 tillträdde han posten som VD vid Holmens 
Bruks oc\J Fabriks AB vilket också inkluderade 
samma post i Förenade yllefabrikerna. Dessa krä
vande uppdrag skötte han under 25 år på ett sätt 
som gjorde honom respekterad som en av vårt lands 

främsta industrimän. Vid sidan av sin dagliga gärning hann den arbetsamme mannen 
också med en massa förtroendeuppdrag såsom styrelseordförande vid Norrköpings Tek
niska läroverk, Norrköpings stads yrkesskolor, inspektor vid Norrköpings högre allmän
na läroverk under 10 år, styrelseordförande i Svenska Tidningspappersbruksföreningen, 
Textilrådet, Sv. Ylleindustri föreningen, Sv. Industriförbund, Näringslivets samarbetsor
gan m.fl. uppdrag. Under tiden 1961-65 representerade han högerpartiet i riksdagens 
andra kammare. 

Christian von Sydow har omvittnats som en man utrustad med ett klart intellekt, med 
auktoritet och tyngd i sitt uppträdande, men också med hjärtats värme; att göra gott och 
vara glad. 

Medlem i Gillet sedan 1945. 
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Direktören, civilekonomen LARS STRÖM 
föddes i Vänersborg den 30 maj 1930 och avled här 
den 25 jan. 1981. Efter studentexamen i hemstaden 
1948 genomgick han Handelshögskolan i Göteborg 
och Textilinstitutet i Borås. I släktföretaget C.H. 
Ströms Herrekiperingar i Göteborg och Stockholm 
började Ström sin bana tills han 1956 blev ekonomi
chef och verkställande direktör för ELA i Väners
borg och tillika VD för Nabbensbergs och Fridhems 
tegelbruk, 1965 inköpte ELA Trollhättans Tidning 
så även denna kom att lyda under Ströms direktör
skap. Under hans ledning utrustades tidningsföre
tagen med avancerad grafisk teknik. I flertalet 
branschorganisationer var Lars aktiv inom de olika 
styrelserna. 1976-77 var Ström president i Väners
borg-Brättes Rotaryklubb och sedan 1960 styrelse

medlem i Svenska Handelsbanken i Vänersborg. Lars Ström var en rikt utrustad natur 
med många intressen, musik, båtar, jakt och friluftsliv. 

Sedan 1964 var han medlem av Gillet. 

Frisörmästaren ERIC DAHLIN var född i Väners
borg den 2 okt. 1896 och avled den 28 jan. 1981. Ef
ter avslutad skolgång erhöll Eric sin utbildning till 
frisör hos Ludvig Magnusson. 1921 övertog Eric 
Dahlin tillsammans med Harry Johansson den 
rörelse i frisörbranschen som då drevs av Elis Wein
stock i huset Edsgatan 18. Dahlin och Johansson 
höll ihop i hela 47 år, tills dess de ansåga sig mogna 
för pension och rörelsen, som då låg på Edsgatan 
14, överläts i andra händer. Dahlin var medlem i 
Hantverksföreningen och Sv. Frisörföreningen, vars 
förtjänstmedalj han erhållit och han var under 
många år aktiv hemvärnsman. I likhet med många 
av sin generations frisörer var han en berättare 
av rang och otaliga är väl de vänersborgare som 
samtidigt med rakning fick en rolig historia med sig 

ut från raksalongen. Eric Dahlins stora fritidsintressen, som han ägnade sig åt så fort han 
fick tillfälle, var jakt och fiske. 

Medlem i Gillet sedan 1930, skulle han vid högtidsstämman 1980 tilldelats 50-
årstecknet, men kunde av hälsoskäl ej infinna sig. 
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Köpmannen AXEL LINDBERG föddes i Väners
borg den 23 nov. 1912 avled härstädes den 20 jan. 
1981. 

Efter avslutad skolgång fick Axel anställning vid 
Fribergs Motorverkstad, där fick han utlopp för sitt 
stora motorintresse och erhöll en gedigen utbild
ning inom verkstads- och motorbranschen. Seder
mera övertog han Texaco bensinstation, som då låg 
vid gamla vattentornet men 1953 flyttades till ny
byggd serviceanläggning vid Östra vägen. 1966 bytte 
Axel Lindberg bransch och övertog Thulins speceri
och tobaksaffär, vilket också innebar en grossist
rörelse inom tobaksbranschen. Speceriaffären ned
lades 1973, i samband med att Sparbanken in
köpte fastigheten för sin tillbyggnad vid Residens
gatan. Genom sin utåtriktade verksamhet kom Axel 
i förbindelse med olika människor och fick många 
vänner. 

Redan 1942 inträdde han i Gillet. 

F. fastighetsskötare ERNST OLSSON som avled 
den 5 mars 1981 var född på Sjöberget i Vänersborg 
den 29 okt. 1901. Som 13-åring började han vid 
Nabbensbergs tegelbruk där han var anställd ända 
till sin pensionering 1968; mer än ett halvt sekel 
hos samma arbetsgivare. Starkt fackligt intresserad 
gjorde Ernst bestående insatser bl.a. som ordföran
de i Fabriksarbetareförbundets avd. 103 och såsom 
bas för lokala avtalsförhandlingar under många år. 
Han var styrelsesuppleant i ABF och ordförande i 
Vänersborgs sportfiskeförening. En tid var han 
också ledamot av stadsfullmäktige. Vid sidan av sitt 
ordinarie arbete blev Ernst Olsson, när HsB-fastig
heten i kv. Lärkträdet färdigställts i början av 50-
talet, v. värd och fastighetsskötare. Denna syssla 
innehade han delvis ända till sitt frånfälle då en 
lång och väl fylld arbetsdag avslutades. 

1955 inträdde Olsson i Gillet. 
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F. skofabriksarbetaren KARL EDV. JOHANS
SON föddes i Vänersborg den l sept. 1908 och av
led den 10 mars 1981. Omedelbart efter skolan 
började Karl på Skofabriken, där han var verksam 
i 46 år tills fabriken lades ner 1969. De återstående 
åren till pensioneringen arbetade Karl på pappers
bruket i Vargön. Som ung var Karl Johansson aktiv 
inom VIF:s boxningssektion och ett antal priser 
vittnar om hans framgångar i ringen. Bl.a. var Karl 
med i det representationslag som 1926, vid väst
svenska mästerskapen i Borås, blev bästa lag och 
till VIF hemförde Västsvenska pokalen. På senare år 
sågs Karl Johansson ofta flanera i staden och sitt 
idrottsintresse visade han genom att vara åskådare 
vid olika idrottsevenemang. 

Sedan 1966 var Karl Johansson medlem i Gillet. 

F. poliskonstapel OSCAR SUNDELJUS född i 
Vänersborg den 14 sept. !901 avled den 20 april 
i hemstaden. Redan 1914, efter avslutad skolgång, 
kom Oscar ut i förvärvslivet genom anställning i 
brodern Gottfrids affär. Efter olika konditioner i 
affärsbranschen anställdes Oscar vid stadens polis
kår 1925. Då han pensionerades 1961 hade han 
under lång tid tjänstgjort, som det på den tiden 
hette, som l :e poliskonstapel. stadens förtjänst
medalj erhöll Oscar Sundelius efter 30 års väl meri
terad tjänst, han tilldelades även guldmedalj för 
lång och trogen tjänst. l ungdomsåren deltog Oscar 
i brottning och rodd, senare blev hundar, jakt och 
fiske hans stora hobbies förutom det stora intresse 
han nedlade på sommarstugan å Ekenäs. Oscar 
Sundelius var en lugn och sansad man, väl skickad 

för det som blev hans livsuppgift. Oscar inträdde i Gillet 1930 och tilldelades vid 1980 års 
högtidsstämma 50-årsmärket. 
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F. kommunalarbetaren RAGNAR LARSSON 
föddes i Vänersborg den 14 juni 1908 och avled här 

den 4 maj 1981. Som yngling var Ragnar en tid an
ställd hos Hagborgs Möbelaffär för att senare börja 

på Skofabriken. Några år vistades han i Göteborg 
där han var biträde i en affär som drevs av en syster 

till honom. Så småningom återvände Ragnar till 

födelsestaden och anställdes i kommunens tjänst. 
Larsson var skojfrisk och rolig i sitt uppträdande 

och lockade gärna till skratt när han strödde sina 
dråpliga skämt omkring sig. 

Han var medlem av Gillet sedan 1955. 

Överstelöjtnanten CARL-ERIK FRÄNDEGÅRD 

född i Vänersborg den 8 sept. 1918 avled den 2 
juni 1981. Efter studentexamen i hemstaden 1938 
sökte han sig till den militära banan. 1942 ut
nämndes han till fänrik vid L v l efter att ha genom

gått Krigsskolan på Karlberg. Han blev löjtnant 
1944 och kapten 1950. Artilleri- och Ingenjörs
officersskolan genomgick Frändegård 1947-49. 

Han har tjänstgjort vid armestabens luftvärns

avdelning och som lärare vid såväl krigsskolan 
på Karlberg som Artilleri- och ingenjörsofficers

skolan, dessutom bataljonschef vid Lv 3. Efter 
pensioneringen tjänstgjorde Carl-Erik vid för

svarets sjukvårdsstyrelse 1973--1976. 
Under många år var Frändegård aktiv inom 

Svenska Beagleklubbens huvudstyrelse, till strax 

före sin bortgång var han klubbens skattmästare. Carl-Erik Frändegård var en godhjärtad 
människa med många vänner, hans stora fritidsintressen var natur och djur, jakt och fis

ke. Medlem i Gillet sedan 1975. 

Jorden mig bränt 

-- ofta i elden jag log -
döden jag känt, 
såg i en blixt när jag dog. 

Häpen jag fann 
yngling bli man, 

glädje bli gråt och bekymmer. 
Ensam jag är, 

kvällsmolnet bär 

Sten Sahlin 

rosor på svart när det skymmer. (Birger Sjöberg) 
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styrelseberättelse 
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande 

berättelse för verksamhetsåret 1980, Gillets 75:e arbetsår. 
Gillet har under året varit samlat till Årsstämma tisdagen den 22 april 

1980 i Odd Fellow lokalen och till Högtids- och Jubileumsstämma på 
Frimurarelogen, Allhelgonadags afton, fredagen den 31 oktober 1980. 
Högtidsstämman, som för första gången i Gillets historia var öppen 
även för damer, hade samlat inalles 250 personer. 

Gillets 25-årstecken tilldelades gillebröderna: Sigvard Boden, Stig Bo
den, Sixten Furbo, Mats Niklasson samt Rolf Larsson. Med anledning 
av Gillets 75:e Högtidsstämma har Gillets styrelse beslutat instifta ett 
50-årstecken att tilldelas medlemmar med 50-årigt medlemskap. 

l :e Åldermannen kunde räkna till 33 medlemmar berättigade till den
na utmärkelse, nämligen: Henry Roslin, Gottfrid Sundelius, Fritz Din
netz, Gösta Fröberg, Sven Jernqvist, Thorsten Gulz, Olof Lundblad, 
Sune Wetterlundh, Thorsten Bergström, Einar Hellman, Torsten Thun
qvist, Carl-Gustaf Carlsson, Gösta Cedergren, Ragnar Cedergren, Stig 
Cedergren; Erik Dahlin, Per Elow, Stig Elow, Nils Englund, Arne Hag
borg, Bengt Jennische, Olov Janson, Allan Lindström, Ivar Lundin, 
Gustaf Sjöström, Lars Stenström, Oscar Sundelius, Daniel von Sydow, 
Ole Thernquist, Uno Hammarström, Inge Tullberg, Axel Larsson samt 
Elof Carlsson. 

Gillets medalj tilldelades gillebröderna: Hadar Karlson, Nils Palm
ström samt Nils Pårud för deras stora och värdefulla insatser för Vä
nersborg, för Gillet, för Årsskriften och för vänersborgarna. 

Sedan stadgeenliga ärenden behandlats kunde l :e Åldermannen Sven 
Lind avsluta den 75:e Högtidsstämman och samtidigt hälsa gillebröder
na med damer välkomna till den efterföljande Jubileumsmiddagen. 

Gillets Årsskrift har under året utkommit med sin 49:e årgång. 
Vid årets slut hade Gillet 745 medlemmar. 
Gillets ekonomiska ställning, fondernas förvaltning och Gillets Ull

derstödsverksamhet framgår av nedan lämnade redogörelse. Beträffan
de Gillets fastighet med tillhörande fond hänvisas till Ålderdomshems
stiftelsens särskilda styrelseberättelse. 

Inom sig har styrelsen för året utsett till 2:e Ålderman Sten Sahlin, till 
gilleskrivare Stig Larsson, till kassafogde Kjell Thernquist, till gillevärd 
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Evert Lundborg, till krönikör Kjell Thernquist och till bisittare Carl
Viking Wahlin och Mauritz Björnberg. Styrelsen har under året haft 9 
protokollförda sammanträden varjämte annat samråd ägt rum. 

Vänersborg den 2 april 1981 

Sven Lind Sten Sahlin Stig Larsson 

Evert Lundborg Carl-Viking W ah lin 

Kjell Thernquist 

Mauritz Björnberg 
o 

Resultaträkning för 1980 

Intäkter 

Arsbokslut 

Försäljning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897:50 
Medlemsavgifter..... . . . . . . . . . . . . . . . . 34.760:
Ränteintäkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 731:89 

Kostnader 
Kostnad årsskriften 22.208:50 
avg. annonsintäkter 13.900:- 8.308:50 
Lokalkostnader..................... 6.314:15 
Annonser .......................... . 
Sammanträdeskostnader ............. . 
Uppvaktningar m.m ................. . 
Medlemsregister .................... . 
Jubileumskostnader. ................ . 
Kontorsmateriel .................... . 
Telefon och porto ............ , ...... . 
Försäkring ......................... . 
skatter ............................ . 
Övriga kostnader 

634:05 
739:-

1.274:70 
695:-

2.770:90 
4.287:55 

923:85 
467:-
523:-
624:-

27.561:70 
Årets resultat........................ 9.827:69 

37.389:39 37.389:39 

Balansräkning per 1980-12-31 

Tillgångar 
Kassa, postgiro, bank ................ 16.097:14 
Fordran annonser 2.350:-
Fordran stiftelsen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360:40 

18.807:54 

Skulder och eget kapital 
Omkostnadsskulder.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.396:55 
Skuld ärsskriftsfonden. . . . . . . . . . . . . . . . 4.100:
Eget kapital......................... 13.310:99 

18.807:54 

SAMMANSTÄLLNING ÖVER FONDER FÖRVALTADE AV VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 

Ingående behållning: 

Lån till stiftelsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.235:
Banktillgodohavande. . . . . . . . . . . . . . . . . 74.706:57 
Ränteintäkter....................... 7.566:78 
Bidrag till årsskriftsfonden 
Lions Club. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000:-
Enskilda .................. 1.100:- 4.100:-

112.608:35 

Kostnader: 
Skatter............................. 1.216:-

Utgående behållning: 
Län till stiftelsen..................... 26.235:
Banktillgodoha vande. . . . . . . . . . . . . . . . . 81.057:35 
Fordran Gillet....................... 4.100:-

112.608:35 

71 



GRANSKNINGSBERÄ TTELSE 

Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och för
valtning under !980, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse. 

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenskaper och 
styrelsens berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga. 
Någon anledning till anmärkning föreligger icke beträffande de till oss överlämnade revi
sionshandlingarna, bokföring, inventering av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets 
förvaltning. 

Med anledning av den verkställda granskningen tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den 
tid revisionen omfattar. 

Vänersborg den24mars 1981 

Åke Gillberg 
Granskningsman 

GöranAhlin 
Granskningsman 

styrelseberättelse 
Styrelsen för Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem får 

härmed avgiva följande berättelse över verksamhetsåret 1980, stiftelsens 
tjugonionde arbetsår. 

Fastigheten belastas fortlöpande med ökande kostnader. Den höga 
utlåningsräntan har i år inneburit en kostnadsökning med ca kronor 
2.000. Under året har arbetet med utbyte av samtliga dörrar i 2:dra vå
ningen igångsatts, allt enligt krav i utförd brandsyn. Året har belastats 
med kronor 9.000 för hittills utfört arbete. 

Hotellrörelsen är numera utarrenderad till makarna Paula och Gun
nar Danelid. Samarbetet mellan styrelsen och makarna Danelid har fun
gerat utmärkt. 

Inom sig har styrelsen för året utsett till v .ordf. Sten Sahlin, sekrete
rare Stig Larsson, kassör Kjell Thernquist samt fastighetsförvaltare 
Carl-Viking Wahlin. 

Vänersborg den 2 april 1981 

Sven Lind Sten Sahlin Stig Larsson Kjell Thernquist 

Carl-Viking Wahlin Mauritz Björnberg Evert Lundborg 
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Räkenskaperna utvisa följande: 

Årsbokslut 

Resultaträkning för 1980 

Intäkter 
Hyresintäkter hotellet. . . . . . . . . . . . . . . . 24.525:80 
Hyresintäkter gillet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000:
Ränteintäkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889:06 

31.414:86 
Årets resultat........................ 2.757:86 

Kostnader 
Räntor............................. 11.933:97 
Renhållning......................... 3.550:
Uppvärmning....................... 1.305:
Sotning............................ 615:60 
Försäkring.......................... 5.701:-
Underhåll och reparationer............ 9.967:
Skatter............................. 1.097:-
Diverse............................. 3:15 

34.172:72 34.172:72 

Balansräkning per 1980-12-31 

Tillgångar 
Postgiro och bank................... 18.585:47 
Hyresfordran ...................... . 450:-
Inventarier.......................... 3.100:-
Fastigheten ......................... 155.000:-
Kapitalunderskott................... 10.075:25 

187.210:72 

Skulder 
Omkostnadsskulder. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.045:40 
Ränteskuld....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915:47 
Förskottsbetald hyra. . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 781 :45 
Skuld Gillet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360:40 
Lån Eliassons donationsfond .......... 61.623:-
Lån övriga fonder. ................... 26.235:-
Lån bank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.250:-

187.210:72 

SYSKONEN INGEBORG & GOTTFRID ELIASSONS DONATION 

Ingående behållning: 
Lån till stiftelsen..... . . . . . . . . . . . . . . . . 61.623:
Banktillgodohavande. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.617:58 
Ränteintäkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166:53 

63.407:11 

Utgående behållning: 
Lån till stiftelsen ..................... 61.623:-
Banktillgodohavande. . . . . . . . . . . . . . . . . l. 784: Il 

63.407:11 
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REVISIONSBERÄ TTELSE 

Undertecknade, som utsetts att granska stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålder
domshems räkenskaper och förvaltning får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berät
telse. 

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av stiftelsens räkenskaper och styrelsens be
rättelse, som lämnar upplysning om stiftelsens ekonomiska förhållanden och om förvalt
ningen av dess angelägenheter. 

Anledning till anmärkning föreligger icke i avseende å redovisningshandlingarna, bok
föringen, inventeringen av tillgångarna eller eljest beträffande förvaltningen av stiftelsens 
angelägenheter. 

Fastigheten anses försäkrad till betryggande belopp. Med stöd av vad vi under revisio
nen inhämtat tillstyrker vi full ansvarsfrihet för 1980 års förvaltning. 

Vänersborg den24mars 1981 

Åke Gillberg 
revisor 
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V ÄNERSBORGS SÖNERS GILLES 
MEDLEMMAR 
t.o.m. 30/6 1981 

HEDERSLEDAMOT 

Janson, Olov, Kamrer, Vargön 

MEDLEMMAR 

ADOR, HANS, Personalchef, Växjö .......................... . 
AHLBERG, ANDERS, Studerande, Vänersborg ................ . 
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg ... . 

*ALEXANDERSSON, ZAID, Ledningsingenjör, Vänersborg ..... . 
*ALFREDSSON, GÖSTA, Försäljare, Vänersborg .............. . 
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg .......................... . 
AHLIN, ANDERS, Vänersborg ständig medlem ................ . 

AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem ........ . 

*AHLIN, LENNART, fd. Bilskolechef, Vänersborg .............. . 
AHLIN, ULF, Vänersborg ständig medlem .................... . 

AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .............. . 
ALM, LARS, Byggnadsinspektör, Vänersborg ................. . 
ALM GREN, BOO, Kapten, Göteborg ......................... . 

*ALMQVIST, SVEN, Professor, Linköping .................... . 
*ALMSTRÖM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv .......... . 
AM GÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg ...... . 
ANDERSSON, ANDERS, Fastighetsskötare, Vänersborg ........ . 
ANDERSSON, ALLAN, Sjukvårdare, Vänersborg ............. . 

* ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Bromma ............... . 
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg ............. . 
ANDERSSON, BO, Ingenjör, Örebro ......................... . 
ANDERSSON, BROR, Sågare, Brålanda ...................... . 
ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mag. Vänersborg .............. . 

* ANDERSSON, EINAR, Lagerchef, Vänersborg ................ . 
*ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg ................... . 
*ANDERSSON, FRITIOF, fd. Jordbruksförman, Vänersborg ..... . 
*ANDERSSON, GÖSTA, Sjukhusindentent, Vänersborg ......... . 
ANDERSSON, HUGO, Televerksarbetare, Vänersborg .......... . 
ANDERSSON, IVAR, Köpman, Vänersborg ................... . 
ANDERSSON, JOHN, Reparatör, Hisingsbacka ............... . 
ANDERSSON, KARL-GUSTAV, Representant, Vänersborg ..... . 
ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg ............... . 

Födelse- Inträ-
år desår 

1935 75 
1966 80 
1948 75 
1924 55 
1922 51 
1956 76 
1965 78 
!944 58 
1916 54 
1968 78 
1923 58 
1944 73 
1908 (43)76 
1931 46 
1910 55 
1940 74 
1958 80 
1917 60 
1917 43 
1923 80 
1940 74 
1935 69 
1945 55 
1914 54 
1915 51 
1897 42 
1913 46 
1917 69 
1918 65 
1953 74 
1935 76 
1930 59 
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ANDERSSON, KENT, Köpman, Vänersborg .................. . 
ANDERSSON, LENNART, Telearbetare, Vänersborg ........... . 

ANDERSSON, MAGNUS, Brålanda ......................... . 

*ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg ................... . 

*ANDERSSON, NILS, Köpman, Vänersborg ................... . 

*ANDERSSON, OSCAR, fd. Förman, Vänersborg innehavare 
av gillets medalj (1955) ...................................... . 

ANDERSSON PER ARNE, Brålanda ......................... . 
*ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Vänersborg ............ . 
ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Vänersborg ............... . 

*ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg ............. . 
ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde, Vänersborg ............ . 
ANDERSSON, SVEN-OLOF, Verkmästare, Vänersborg ......... . 
ANDERSSON, TOMMY, Affärsbiträde, Vänersborg ........... . 

*ANDERSSON, TORSTEN, Byrådirektör, Vänersborg ........... . 
ANDERSSON, VIKTOR, Transportarbetare, Vänersborg ........ . 
ANDERSSON, YNGVE, Vaktmästare, Vänersborg ............. . 

*ANDREASSON, KARL, Museivaktmästare, Vänersborg ........ . 
ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg .............. . 
ANDREEN, BERTHEL, Järnhandlare, Vänersborg ............. . 
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg ...................... . 
ANGSEUS, TAGE, l :e polisinspektör, Vänersborg ............. . 
ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg .................. . 
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön ....................... . 

*ARVIDSSON, BIRGER, schaktmästare, Köping ............... . 
ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg ......... . 
ARWIDSSON, GÖSTA, Socialsekreterare, Hudiksvall .......... . 
ASPMAN, ARNE, Elektriker, Vänersborg ..................... . 

*BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg ................. . 
BACK, HENRIK, Vänersborg ............................... . 
BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg .................... . 
BACK, JAN, sjukvårdare, Vänersborg ........................ . 
BEHRNS, RAGNAR, Överskötare, Vänersborg ................ . 
BENGTSSON, PATRIC, Studerande, Vänersborg .............. . 

*BENGTSSON, RAGNAR, fd. Linjemästare, Trollhättan ........ . 
BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg .................... . 
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg ............................ . 

*BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg ................... . 
BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg ......................... . 
BERG, LARS, Vänersborg .................................. . 
BERG, SUNE, Åkeriägare, Vänersborg ....................... . 
BER GER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem ............. . 
BERG ER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem ..... . 

*BERGER HARRY, Disponent, Vänersborg .................... . 
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1944 
1950 
1968 

1915 
1922 

1892 
1970 
1919 
1928 
1918 
1924 
1930 
1950 
1914 
1900 
1925 
1907 
1938 
1908 
1914 
1924 
1912 
1949 
1897 
1927 
1923 
1920 
1918 
1964 
1932 
1934 
1910 
1965 
1903 
1934 
1968 
1920 
1944 
1967 
1939 
1974 
1943 
1904 

81 
79 
69 

53 
51 

42 
70 
35 
76 
45 
70 
80 
75 
55 
61 
72 
53 
68 
66 
66 
75 
61 
75 
46 
60 
81 
59 
55 
79 
73 
63 
66 
78 
55 
76 
68 
53 
68 
68 
67 
76 
55 
54 



BERGER, MAGNUS, Vänersborg ständig medlem . ............. . 1967 76 
BER GER, MAX, Vänersborg ständig medlem .................. . 1970 76 
BERGER, ORV AR, Tandläkare, Vänersborg .................. . 1937 72 

*BERGGREN, ERIC, Intendent, Loro Ciufenna, Italien .......... . 1911 32 

*BERGLUND, GÖSTA, Sjöingenjör, Malmö ................... . 1920 43 
*BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol ..................... . 1920 48 

**BERGSTRÖM, THORSTEN, Tandläkare, Helsingborg ......... . 1912 29 
BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg .......................... . 1950 80 
BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg ....................... . 1942 so 
BERGSTRÖM, REINHOLD, fd. Byråchef, Vänersborg ......... . 1914 80 

*BERRMAN, GÖSTA, Ämneslärare, Göteborg ................. . 1910 43 
BERNER, CLAES-GÖRAN, Vänersborg ...................... . 1946 80 
BERNER, CURT, Köpman, Vänersborg ...................... . 1940 80 
BERNER, KARL-ÅKE, Bilförsäljare, Vänersborg .............. . 1942 79 
BIEL, GUNNAR, Sjukgymnast, Upper Darby (U.S.A) .......... . 1901 (24)62 

*BIEL, GÖSTA, Direktör, Lerum . : ........................... . 1911 46 
BILLENGREN, LARS, Köpman, Dals Rostock ................ . 1938 75 
BJERST AF, LARS, Vänersborg ............................. . 1940 76 
BJÖRKMAN, LENNART, sjukvårdsdirektör, Vänersborg ....... . 1923 65 
BJÖRNBERG, HÅKAN, Fil.kand., Vänersborg ................ . 1954 77 

*BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Vänersborg Bisittare i styrelsen 1927 54 
BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg .................. . 1929 54 
BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön ............... . 1953 77 
BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbindaremästare, Vänersborg ... . 1926 60 
BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla ................... . 1929 80 

*BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg ...... . 1912 54 
BLOMGREN, HANS, stenhuggare, Vänersborg ................ . 1943 77 
BLOMGREN, LARS, Fritidsassistent, Vänersborg .............. . 1941 77 
BLOMGREN, MATS, Vänersborg ........................... . 1960 77 
BLOMGREN, SVEN, ProfessoF, Vänersborg .................. . 1908 77 

*BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Norsborg, standig medlem ....... . 1923 55 
*BODEN, STIG, Ingenjör, Johanneshov ständig medlem ......... . 1914 55 
*BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg ...................... . 1906 48 

BRENNELID, JACK, Musiklärare, Vänersborg ................ . 1935 77 

*BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Åsa ....................... . 1919 54 
BUGLER, RONALD, Kamrer, Skövde ........................ . 1928 74 
BÄCKSTRÖM, BERTH, Åkeriägare, Vänersborg .............. . 1947 67 
BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Åkeriägare, Vänersborg ............ . 1932 67 
CARLZEN, YNGVE, fd. Befallningsman, Vänersborg .......... . 1902 70 

**CEDERGREN, GÖSTA, fd. Länsläkare, Linköping ............ . 1905 30 
**CEDERGREN, RAGNAR, Disponent, Båslad ................. . 1907 30 
**CEDERGREN, STIG, Kanslichef, Gävle ...................... . 1911 30 
*CEDERHOLM, ÅKE, Direktör, Uddevalla .................... . 1913 55 
*CEGRELL, ELOF, Tjänsteman, Vänersborg ................... . 1916 49 
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DAFGÅRD, BENGT, Arbetsledare, Trollhättan ständig medlem .. . 

DAFGÅRD, GUNNAR, Direktör, Källby ..................... . 

*DAFGÅRD, HENRY, fd. Köpman, Vänersborg ................ . 

*DAHL, LENNART, Bergsingenjör, Sandviken ................. . 

*DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg ............... . 
*DAHLLÖF, AXEL, Affärschef, Göteborg ..................... . 
DAHLLÖF, MATS, Vänersborg ............................. . 

*DALGREN, HUGO, Mätningsingenjör, Vänersborg ............ . 
DANIELSSON, HANS, Byggnadssnickare, Vänersborg ......... . 
DAVIDSSON, BENGT, Verkstadsmontör, Vänersborg .......... . 
DAVIDSSON, BILT, Bankkamrer, Vänersborg ................ . 
DETTER, THURE, Direktör, Malmö ......................... . 

**DINNETZ, FRITZ, Snickaremästare, Vänersborg innehavare 
av gillets medalj (1972) ...................................... . 
DREVANDER, STIG, Ingenjör, Vänersborg ................... . 

*EDLUND, HARRY, Målaremästare, Vänersborg ............... . 
EONER, KNUT, Apotekare, V:a Frölunda .................... . 
EONER, OLLE, f d. Chefsredakt ör, Stockholm ................. . 
EDVARDSSON, GUNNAR, Överskötare, Vänersborg .......... . 

*EK, HARALD, Överstelöjtnant, Täby ........................ . 
*EK, KNUT, Slöjdlärare, Vänersborg .......................... . 
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*TIDSTRAND, ERIK, Murare, Vänersborg .................... . 1907 53 
TIDSTRAND, HARRY, Bankkamrer, Vänersborg .............. . 1909 69 
TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .................. . 1936 76 
TILLBJÖRN, HARRY, Disponent, Vänersborg ................ . 1915 59 
THORNELL, NILS, Bankdirektör, Vänersborg ................ . 1924 80 
TORNBERG, LARS, Representant, Vänersborg ................ . 1934 75 
TORNBERG, PETER, Vänersborg ........................... . 1973 75 

*TRÄDEGÅRD, JAN-ERIC, Blomsterdekoratör, Vänersborg ..... . 1937 52 
**TULLBERG, INGE, Avdelningschef, Bromma ständig medlem ... . 1905 18 

*THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg ........ . 1922 55 
*THUNBERG, HJALMAR, Vänersborg ....................... . 1906 42 
THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg .......... . 1935 79 

* THUNBLAD, ARNE, Vaktmästare, Vänersborg .......... . 1915 55 
**TUNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma ............... . 1907 29 

THUNSTRÖM, SVEN, fd. Överläkare, Vänersborg ....... . 1898 60 
UGGLA, ERIK T:SON, Kammarherre, Vänersborg ......... . 1906 70 
ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag., Kullavik ................ . 1941 69 
ULVEGÄRDE, SVEN-OLOF, Fil.mag., Göteborg .............. . 1945 69 
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg ............ . 1919 75 
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WADMAN, DAG, Banktjänsteman, Vänersborg ........... . 1949 80 
W A DM AN, INGWAR, l :e Byråsekreterare, Vänersborg ...... . 1920 69 

*W AHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Bisittare i 
styrelsen, Arsskriftsredaktör ...... ........................... . 1932 51 
W AHLIN, JACOB, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . ........ . 1960 71 
WASSEN, GUNNAR, Elektriker, Vänersborg ............ . 1902 (65)75 
W ASSEN, LENNART, Ekonom, Halmstad ................... . 1933 75 
WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg ................. . 1927 77 

*WEDELFORS, GUNNAR, Civilingenjör, Göteborg ............ . 1904 53 
WEDHAM, SVEN-ERIC, fd. Brandchef, Vänersborg ........... . 1913 78 

*WEINSTOCK, ERLING, Direktör, H usum .................... . 1916 42 
*WElNSTOCK, WILLIAM, Redaktör, Leksand ................ . 1908 42 

WEISS, ANDERS, l :ste Byråsekreterare, Kvissleby ............. . 1940 66 
WEISS, EINAR, fd. Vattenrättsdomare, Vänersborg Innehavare av 
Gi[[ets medalj (1979) ...... .............................. . 1901 65 
WELANDER, GÖST A, Departementsråd, Järfälla ......... . 1935 61 
WELANDER, STEN, Kronofogde, Trollhättan ............ . 1939 61 
WELEN, LARS, Studerande, Vänersborg ................. . 1965 73 
WELEN, PER, Studerande, Vänersborg .................. . 1960 73 

*WENNBERG, LARS, Bokhandlare, Vänersborg ............... . 1931 46 
WENNBERG, LENNART, Centerlesslipare, Vänersborg ........ . 1951 75 
WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .............. . 1934 79 
WENNHAGE, PER, Studerande, Vänersborg .................. . 1966 80 
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg ..................... . 1923 80 
WERNER, ARNE, l :e Hantverkare, Vänersborg ......... . 1912 58 
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg . . . . . . ........ . 1925 60 
WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg ..................... . 1936 72 
WERNER, LARS, Studerande, Vänersborg ................ . 1956 77 
WERNER, SVEN, Civilingenjör, Trollhättan .............. . 1952 77 

*WERNER, TORSTEN, Uppsyningsman, Vargön ........... . 1908 54 
*VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg ............... . 1917 52 

WESTERBERG, BERTIL, Malmö ........................... . 1917 76 
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg ................... . 1940 76 
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg ........... . 1923 77 
WESTERBERG, LARS, Brandmästare, Vargön ................ . 1928 81 
WESTERLUND, ARNE, Ämneslärare, Malmö ................ . 1932 75 

*WESTERLUND, EINAR, l :e Kronoassistent, Vänersborg ....... . 1913 46 
WESTERLUND, KARL-ERIK, l :e Stabsredaktör, Täby ......... . 1910 40 
VESTERLUND, STIG, Produktionschef, Vänersborg ........... . 1915 77 

*WESTERLUND, SVEN, Fögderidirektör, Södertälje ....... . 1912 38 
WESTERLUND, ÅKE, Kamrer, Trollhättan ................... . 1950 80 

*WESTHALL, BO, Rådman, Vänersborg ...................... . 1905 34 
WESTHALL, HÅKAN, Bitr. kronofogde, Vänersborg ....... . 1938 74 
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Göteborg ..................... . 1945 75 
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**WETTERLUNDH, SUNE, Verkst.direktör, Malmö ..... . 

WIDQVIST, LARS-OLOF, Kontr:ant, Vänersborg .. . 

WIKNER, ALFRED, New York ................... . 

WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt. läkare, Åsbro .. . 

*WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby ....... . 

WULF, ANDERS, Fil. kand., Benglen, Schweiz. 

WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum ............ . 

WULF, KURT, Direktör, Vänersborg .. 

*W ÄRNE, ORV AR, Kontorist, Trollhättan. 

ZETTERBERG, BO, Försäljare, Falun ... 

ZETTERBERG, KARL GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg .. 

ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .......... . 

ZETTERBERG, THORSTEN, Chaufför, Vargön ........... . 

*ÅBERG, BERTIL, f d. Brukstjänsteman, Vargön ............... . 

*ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg .................... . 

ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg 

ÅBERG, GUNNAR, Assistent, Vänersborg .......... . 

ÅBERG, LARS GÖRAN, Försäkringstjänsteman, Karlstad .... 

ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg ...... . 

ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg ............ . 

*ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad ... . 

*ÅSTRÖM, HELGE, fd. Poliskommissarie, Vänersborg. 

ÖSTERHOLM, LAGE, Ingenjör, Vänersborg ....... . 

ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg .. 

Antal medlemmar: 740 

* tilldelad 25-årstecknet. 
** tilldelad 50-årstecknet. 

1904 
!919 
1899 
!903 
1924 
!943 
!950 
!903 
!928 
!950 
1917 
!950 
1913 
1900 
1920 
1958 
1930 
1943 
1923 
1903 
1922 
1902 
1933 
1920 

28 
58 
66 

59 
51 
63 

63 

63 

53 
74 
64 

64 

58 
55 
55 
74 
75 
76 
61 

69 
46 

42 
72 

74 

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombe
des gillebröderna att till Gillet anmäla ev. ändring av adress, titel, 
m.m. under adress 
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Vänersborgs Söners Gille 
Göran Hagborg, Södergatan 2, 
462 00 Vänersborg 



VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1981 

Styrelse 

LIND, SVEN, f.d. Disponent, Förste Ålderman, 1980 (1966). 
SAHLIN, STEN, Direktör, Andre ålderman, 1973 (1962). 
LARSSON, STIG, Direktör, Gilleskrivare 1974 (1974). 
THERNQUIST, KJELL, Revisor, Kassafogde, Krönikör 1980 (1974). 
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968. (1968) Gillevärd 
W AHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Årsskriftsredaktör 1972 (1972) 
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Bisittare, 1980 (1980) 

HAGBORG, GÖRAN, Revisor, Ersättare, 1980. 
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Ersättare, !980. 

Beredningsnämnd 

GILLESKRIV AREN 
LUNDBORG, EVERT, Köpman, 
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare. 
HAGBORG, GÖRAN, Revisor. 
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare. 
JACOBSSON, ROLF, RedovisningskonsulL 
BERGER. GUNNAR, Ingenjör. 

Årsskriftsnämnd 
LIND, SVEN, f.d. Disponent. 
SAHLIN, STEN, Direktör. 
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman. 
THERNQUJST, OLE, fd. Handelsträdgårdsmästare. 
LIND, HÅKAN, Jur.kand. 

Räkenskapsgranskare 

AHLIN, GÖRAN, Ingenjör. 
GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt. 
LIND, HÅKAN, Jur.kand. Ersättare. 

STIFTELSEN V ÄNERSBORGS SÖNERS GILLES 
ÅLDERDOMSHEM 1981 

stiftelsens styrelse överensstämmer med gillets, men styrelsemedlemmarna benämnas 
här ordförande, v.ordförande, sekreterare o.s.v. 

93 



GILLETS ÅLDERMÄN 
stadskassören Ferdinand Hallberg 
Direktören Edwin Andersson 
fd. Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren 
Borgmästaren Bertel Hallberg 
Landskamreraren Gunnar Hjorth 
Länspolischefen Erik Sahlin 

1905-1920, 
1921-1935, 
1936-1941, 
1942-1953 
1954-1964, 
1964-1973 

Kamreraren Olov Janson 1973-1979 
f.d. Disponenten Sven Lind 1980-

Gillets styrelse leddes till 1933 av en ordförande, detta år infördes beteckningen förste 
ålderman samtidigt som styrelsens övriga ledamöter fingo sina nuvarande titlar. 

V ÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE 1981 
styrelse 

ARVIDSSON, CARIN, Fru, Första åldermor 
ÖBERG, AL VA, Fru, Andra åldermor 
SVANBERG, ANITA, Fru, Första gilleskrivare 
HELLMAN, KARIN, Fru, Andra gilleskrivare 
STRÖM, GERDA, Fru, Kassafogde 
ROSLIND, BIRGIT, Fru, Gillevärdinna 
NORDGREN, ASTRID, Fru, Gillevärdinna 
ROSLIN, GUNHILD, Fru, Gillevärdinna 
CARLSSON, BRITTA, Fru, Gillevärdinna 

SUNDEFORS, INGA-LISA, Fru, Ersättare 
MELLQVIST, MAJ-BRITT, Fru, Ersättare 

Beredningsnämnd 
LUNDIN, LEILA, Fru 
HELLMAN, KARIN, Fru 
BLOMGREN, INGRID, Fru 
CARLSSON, BRITA, Fru 
SV AN BERG, ANITA, Fru 

SVENSSON, EBBA, Fru, Ersättare 
ÅBERG, ELL Y, Fru, Ersättare 

ÖBERG, AL V A, Fru 
Arkivarie 

Siffergranskare 
ANDERSSON, MARGIT, Fru 
WESTERLUND, SIGRID, Fru 

SKOOGH, BIRGIT, Fru, Ersättare 
FALK, OLGA, Fru, Ersättare 

264 medlemmar, varav 9 ständiga, 2 hedersledamöter. 
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Bankfack. 
Ha inga värdepapper hemma! 

Det enda du ska ha, är en lista på vilka 
viktiga handlingar du har i bankfacket. 

Passa på och hyr bankfack nu. Nu 
har vi många lediga. 

& Sparbanken i vänersborg 

Västgöta-Dals stadshypoteksförening 
Box 136, 462 01 VÄNERSBORG 
Tel. 0521/138 00 

Vi lämnar bottenlån med bunden ränta - hypo
tekslån- till nybyggda bostadshus eller äldre fas
tigheter som ombyggts med statliga lån. 

• Effektförbrukning 90 W. 
e Elektroniskt programminne för 32 

program. 
e Programväljare med 16 elektro-

niska tryckknappar. 
• Klangfärgskontroll. 
e Ljudeffekt 10 W. 
e Uttag för hörtelefon. 
• Valnöt, antracit/metallic. 
e BxHxD: 73x52x46 cm. 
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TOYOTA • VAZ • PEUGEOT 

Bilar att lita på - att slita på! 

SEBAB 
SVEN-ERIKS BIL AKTIEBOLAG 

Box 3070, 462 03 VANERSBORG 

Tel 0521,.62065.17590 

J! S>eriges äldsta 

HERBERT Radio-TV-affar 

~!!!t 
Residensgatan 16, Vänersborg - Tel. 100 39 

Män man märker handlar hos 

Kasselierna spel
bara på alla VHS 
videobandSpelare 



SERVICE INOM 
ROR, EL OCH PLÅT 

TILL VETTIGA PRISERI 
Försäljning från välsorterad RÖRBUTIK 

GIAB 
GRANSTRöMs INSTALLATIONS AB 

HOLMÄNGENS INDUSTRIOMRÅDE TEL. VÄXEL 180 90 

PKbanken 

PK BANKEN 

ligger bra till 

KUNGSGATAN 9 
Tel. 0521/18005 

VÄNERSBORG 

Kungsgatan 23 Vänersborg 0521/100 17 
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Vi utför: Projektering, nybyggnad, 
ombyggnad, reparationer samt 
markarbeten 

SUNDELIUS PROJEKTERING 
& BYGGNADS AB 

Kasenallen 11 - Vänersborg 

T el. 0521 /601 00 

Sätt färg på tillvaron med tapeter 
och färger från 

JANSSONS TAPET & 
FÄRGHANDEL 

EDSGATAN 21 VÄNERSBORG TEL. 11102 

~ ~-, .. -. 
80K.HANOLAQf 

rORENINGEN 

Böcker, papper, leksaker, skriv- och 
räknemaskiner. 
Specialite: 
Vänersborgs-och Sjöbergslitteratur, varav 
ett flertal restupplagor. 

VÄNERSBORGSBOKHANDELSAB 
Etablerad 1832 

Bokhandeln vid torget 



Förstklassiga 
Välsmakande 
Konditorivaror 

Edsgatan 12 B - Tel. 101 10 

Några jobb du vill ha gjort? 

KÖKSINREDNINGAR 
från Ballingslöv 
ochKvänum 

HUSHÅLLSMASKINER 
från Electrolux. 
Miele och Husqvarna. 

SVARVARGATAN 4 
Torpa Industriområde 

Ring 031/17 12 10 
och tala med Leif eller Tommy Sjöö. 

Tel. 0521/120 00 
VÄNERSBORG 

99 



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

värde 

Vänersborgs Guld AB 

Edsgatan 18 VÄNERSBORG Tel. 102 26 

Två välsorterade järnaffärer 

100 

ANDREENS JÄRN- OCH MASKINAFFÄR 
Svarvargatan 2 

Torpa industriområde 
Tel. 621 50 

000 

AB VÄNERSBORGS jÄRNHANDEL 

Tel. 100 82 - 102 87 

THERNQUISTS BLOMSTERHANDEL EFTR. 
Edsgatan 21 Telefon 136 73 - 100 63 



KYL - FRYS - TV Ä TTMASKINER - PLASTBÅ T AR 
köper Ni bäst och billigast hos 

Skyttegatan 5 - Tel. 613 50 Tel. 172 16 

För Er som tänker 
BYGGA NYTT, BYGGA OM, BYGGA TILL, REPARERA, 
ÄNDRA 
har vi 
RÄTT PRODUKT, RÄTT SERVICE, RÄTT PRIS. 

ltMI:te] BYGGVAROR AB 
Östra vägen 24, VÄNERSBORG Tel. 0521-600 90 

Nygatan 102 
462 00 Vänersborg Tel.: 0521/131 lO, 612 39 

Tillverkar och säljer alla slags solskyddsprodukter. 
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Man vinner alltid på att försäkra i 

•=-.. LÄNsFÖRSÄKRINGAR Iii ÄLVSBORG 
Box 107 462 01 Vänersborg l Tel. 0521/160 40 

Bo centralt på 

HOTELL GILLET 
inrymt i 

Vänersborgs Söners Gilles fastighet 
Edsgatan 53 

Lugnt, trivsamt och med goda bäddar 
till humana priser. 

Tel. 0521/105 89 

Är Du aktiv idrottsman, cyklar Du, motionerar Du, eller är 
Du fiskeentussiast? 

Vi har alla redskapen 
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Edsgalan 37 
Vänersborg 

Tel. 117 24 



IVARS KORV 
Torget Vänersborg 

Kvalitetsvaror från 

Stort sortiment, 
även glasstårtor. 
112 l. glass 

MALMÖ WIENERKORVSFABRIK AB 

SPARA BENSIN MED VW·AUDI 

·DEN BRÄNSLESNÅLA BILFAMILJEN 

SUNDIN BILRR RB 
[ SI:ANIA l ~ VOJ.KSW.A&EN l COD Au~• l 
östra vägen 18 VÄNERSBORG Tel. vx 0521 - 121 80 

Grand Hotell 
Serviceinriktat med trevliga rum • Rum med egen toalett, bad och 
dusch • Telefon på samtliga rum • Frukost, kaffe serveras • Stor 
fri parkering utefter hamnkanalen, tillgång till garage • Trevligt 
läge och humana priser. 

Innehavare: 

Karin Larsson 

Adress: 
Hamngatan 7 
462 00 Vänersborg 
Tel. växel 138 50 
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GRANITFIRMAN 

V .ifNERSBORG 

stenhuggeriet te/. 113 45 

SWED-HUS 
570 03 VRIGSTAD Tel. vx 0382/307 00 

Skissa Ditt önskehus. Arkitekten ritar gratis. Dessutom monte
ringsfärdigt till lågt pris. 
Begär katalog: Tel. 0521/155 70 - 172 70 
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BYiiliT.JÄI\I5T i Väner§borg AB 

Ordna Era turistresor, föreningsresor, affärs· och 
konferensresor och dyl. genom \'L VÄINI~~s~©~<Qis 

V(L liiNJJETRAIFIII!lft 
D. Kjellsson 
tel. 186 51 

tel. 620 70 U. Kjellsson 
tel. 195 79 

Bekväma turistbussar för upp till 53 personer. 
Handikappbuss med rullstolslyft, den enda i 
trestadsområdet 

Medlem i Svenska Busstrafikförbundet 



CHRYSLER SIMCA HETER NU TALBOT 
TALBOT SIMCA 1510 
Det är svårt att hitta en 
mer idealisk och ända-
målsenlig --'""""''''"""' 
familjebil. 

PHILIPSONs 
Bilhuset med service över hela landet. 

HANDLA BEKVÄMT - HANDLA BILLIGT 
Tag gärna bilen, vi har gott om PARKERINGSPLATSER 

Väl mött hos PIL-HALLEN 
NILS ANDERSSON 

Tel. 109 44 

Duellvägen 8, Vänersborg 

Allt i TV, RADIO och STEREO 

Vänersborg • Edsgatan 20 • Tel. 10311 
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ATEL]EN MED FARG 

SIXTEN F ASTH 

Edsgatan 11 B Tel. 134 75 

Vänersborg 

FOTO 

f l 

~~e~pertl 
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Edsgatan 17 

Tel. 0521- 140 34 

Sundsgatan 7 B Vänersborg 

AFFÄREN DET SVÄNGER OM!!! 

0521-147 00 



Vid behov av 
eldningsolja ring 
0521/157 11 

Bertil Johanssons Oljor 
Lilla Botered, 462 00 Vänersborg 

draganordningar 
för personbilar 

1~=!#11 
VBG PRODUKTER KB 
BOX 216 
462 01 VANERSBORG 1 
TEL 0521/180 60 
TELEX 42050 VBGPROD S 

Vattenproblem? 
Med våra nya metoder och 30-åriga erfarenhel kan vattenfrågan lösas 
snabbt i berg- och jordlager. Pumpanläggningar utföres. Gratis 
konsultationer. 

Svensk 
Maskinborrning AB 
Kontor- Lager: Telefon 0520-910 52 

LadugArdsbyn - 461 00 TrollhäHan 
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••• också hos 
Handelsbanken. 

segelmakare, Riggare o. Varv 

ger oss sitt förtroende när de köper: 

POL YANT segelduk 
LIROS tågvirke 
WARGIA rattstyrningar 

VANERSBORGS MALERIAFFAR 
VerkstadenSundsgatan37 Tel.10546-11225 

Vi utför under ansvar alla slag av 

MÅLNINGSARBETEN 

Nybyggnader Reparationer 



Sparsamma gillebröder 
slösar i 

SKARABOHGSBANKEN 

0 
... 

-~~~ Lennart resten om 
\a~~~ fonlfscort: ~ 
Så här skrev landets kan
ske mest kände motorjour
nalist i Expressen den 3/8: 
"Europeiska Escort är en 
fin bil, ja, nästan en liten 
drömbil i sin klass". Tenggrenstorpsvägen 10 

Kan det sägas bättre? Tfn 0521·138 40 Vänersborg 

ENDA FRISTÅENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG 
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MALMSTROMS 
ur guld e vänersborg 

ROLF JACOBSSONS 
REDOVISNINGSKONSUL T 
VÄNERSBORG 

KRONOGA TAN 47 B- TEL 0521/623 73 

110 

Västkustens Fiskhall AB 
Sundsgatan 7 

Kök 
Bostad H. Fock 

, E. Fock 

Telefon 1 05 60 

Tel. 11212 
Tel. 20210 
Tel. 10314 

Dagligen färsk fisk 

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER 



• När Ni behöver 
Reseffekter och Handskar 
Väskor och Portföljer 
kom till oss 

Vänersborgs Läderaffär 
Edsgatan 20 

Tel. 0521/107 51 

Allt i TEGEL 

AB TENGGRENSTORPS 

TEGEL 
Tel. 11011 - 16550. 462 01 Vänersborg 

Vi ger personlig service 

Redovisnings byrå. n 
SÖDERGATAN2,VÄNERSBORG 

GöRAN HAGBORG 

Tel. 0521/603 90 

KJELL THERNQUIST 

Tel. 0521/608 55 
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Tornbergs Pappershandel 
Tel. 101 31, 107 27 - Vänersborg - Edsgatan 27 

VÄLSORTERAD PAPPERsHANDEL 

KOPIOR 
av betyg och handlingar 

utföres medan Ni väntar 

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

Måndag-fredag 9-20 
Söndag 11--20 

Rune Patriksson 
Petersbergsvägen 83, 462 00 Vänersborg 

LOKALA NYHETER 
XRBRA 
NYHETER 

- bra nyheter 
läser man i 



Andersson, Larsson & Co 
V ÄNERSBORG - Telefon 610 40 

TRÄVAROR HYVLERI 

Byggnadsrna terial Snickerifabrik 

Papp, Spik, Masonite m. m. för byggnadsändamål 

Eldningsoljor 

ZETTERBERGS SKOAFFÄR 

Edsgatan 29 Vänersborg Tel. 101 76 

REKOMMENDERAs 

Vi har svarat för 
trycket i årsskriften 

CW Carlssons Tryckeri AB 
Kyrkogatan 21, Vänersborg Tel. 620 25 
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AHLINS 
TRAFIKSKOLA 

GöRAN AHLIN 
Tel. 103 66 

Möbler Mattor Gardiner Sängkläder 

- l gasen sedan 
1913 



ICA , 
llilNI)J .. illl N 
Hedmanstorget 
Tel.l5670 

------NÄRA&BRA-11 

Bygger allt överallt 
i Vänersborg 

Odelius Byggnads AB 
Tel. 0521/16728 
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inkl. moms 

Det hände i Vänersborg under första världskriget 
Gunnar Asklin berättar om personer, händelser och flygplanstyper vid 
ett flygförband. 
Boken erhålles portofritt genom att sätta in 58:- på Göta Flygvapenföre
nings postgironr 72 68 36-0. 

Ange "Vingad vakt" på talongen. 
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Föreningsbanken - landets enda kooperativa 
bank. Medlemskapet ger ökat medinflytande. 

Föreningsbanken- etf modernt alternativ. 

Föreningsbanken l 
Sundsgatan 5, Vänersborg 

Kvinnan med stil och smak väljer 

Kungsgatan 7 Tel. 100 86 

NU FINNS VI PÅ ONSJÖ 

"Mitt i Tvåstad" 

VOLVO 

Johannesbergsvägen 1, Tel. 05211121 00 
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55-58; 32(1963) s. 89-93; 33(1964) s. 84-89; 34(1965) s. 53-57; 35(1966) s. 63-68; 
36(1967) s. 45-49; 37(1968) s. 23-28; 38(1969) s. 19-24; 39(1970) s. 71-76; 40(1971) s. 
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45(1976) s. 45-49; 46(1977) s. 29-35; 47(1978) s. 53-58; 48(1979) s. 59-65; 49(1980) s. 
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LIND, SVEN: Vänersborgs söners gille 75 år. 50(1981) s. 3-20. 
NORDEN, ELOV: Kvartsseklets krönika. Minnesskrift 1905-1930. Vänersborg 1930, 

s. 7-27. 

Vänersborgs döttrars gille. 
HJORT, GUNNAR: Vänersborgs döttrars gille. 19(1950) s. 84. 

Vänersborgs museum. 
HAGBERG, ULF ERIK: Sankt Mikael. Ett medeltida emaljbeslag i Vänersborgs mu 

seum. (Vänersborgs museums skriftserie 9) 27(1958) s. 73-74. 
HALLBÄCK, SVEN AXEL: Museets egyptiska samlingar. (Vänersborgs museums skrift

serie nr. 9) 26(1957) s. 45-53. 



HALLBÄCK, SVEN AXEL: Museets fornsakssamling. (Vänersborgs museums skriftse 
rie nr. 12) 29(1960) s. 51-54. 

HALLBÄCK, SVEN AXEL: Museets tillbyggnad. (Vänersborgs museums skriftserie nr. 

13) 30(1961) s. 73-78. 
HALLBÄCK, SVEN AXEL: En märklig donation till museet. (Marianne Warodells) (Vä 

nersborgs museums skriftserie nr 14) 31(1962) s. 45-48. 
HALLBÄCK, SVEN AXEL: Om museets pedagogiska verksamhet. (Vänersborgs mu

seums skriftserie nr. 15) 32(1963) s. 75-79. 
HALLBÄCK, SVEN AXEL- MALM, SVEN: Museet och dess utställningar. (Väners

borgs museums skriftserie nr. 10) 27(1958) s. 65-72. 
HALLBÄCK, SVEN AXEL- SJÖGREN, JOSEF: Kuriositeter och rariteter i Väners

borgs museum. (Vänersborgs museums skriftserie nr. 8) 25(1956) s. 47-55. 
KUNGEBERG, KARL G.A.: Några anteckningar om Vänersborgs museums däggdjur. 

(Vänersborgs museums skriftserie nr 6.) 23(1954) s. 67-82. 
OLDEBERG, ANDREAS: Ett märkligt järnsvärd från Höganäs i Skåne. (Vänersborgs 

museums skriftserie nr. 4) 21(1952) s. 26-70. 
STRÖMBERG - LINDE, KAJA: Museets textilier. (Vänersborgs museums skriftserie 

nr. 2) 19(1950) s. 85-93. 
SVENSSON, NlLS IVAN: Hur museet kom till. (Vänersborgs museums skriftserie nr. 1.) 

18(1949) s. 67-104. 

Allmänna föreningar och sällskap. 
d'ORCH1MONT, CURT: En dansklubb för hundra år sedan. 33(1964) s. 55-58. 
WEISS, EINAR: De onämnde bröders förbund. Ett inslag i Vänersborgs ordensliv. 

41(1972) s. 3-30. 
ÅSTRÖM, FJALAR: Arbetarrörelsens genombrott i Vänersborg. 32(1963) s. 3-20. 

Publicistik. 
HALLBERG, BERTEL: Ur Vänersborgs första tidning. 15(1946) s. 3-25. 
PETRE-STRÖM, INGRID: Vänersborgs enda tidning fyller 75 år. 29(1961) s. 47-50. 
TAUBE, EDVARD: En blygsam 100-åring. 46(1977) s. 21-27. 

C. Religion 
JOHANSSON, STURE: Läsarfolk och troskamp i Vänersborg 30(1961) s. 3-58. 

E. Uppfostran och undervisning. 
HALLBERG, BERTEL: Anteckningar om Vänersborgs skola i äldre tider. I. Om den 

äldsta skolan och dess efterföljare. 19(1950) s. 3-18). 
LUNDGREN, SUNE: Gymnasieskolan i Vänersborg. Kort tillbakablick. 44(1975) s. 21-

26. 
UGGLA, ERIK T-SON: Vänersborgs läroverk i slutet av 1860-talet. Några minnesanteck

ningar av Hjalmar Uggla. 46(1977) s. 3-19. 
WIKSTRÖM, FOLKE: Några data om den lägre folkundervisningen i Vänersborg. 

3(1934) s. 3-14. 



F. Språkvetenskap. 
BLOMGREN, SVEN: Angående tapperhet. [Rättelse till Johansson, Sture: Historien 

bakom herr Gyldenlöves klocka] 34(1965) s. 23. 
JOHANSSON, STURE: Angående tapperhet. Replik till Blomgren, Sven: Angående 

tapperhet . 34(1965) s. 23-24. 

G. Litteraturhistoria. 
Petter Blomqvist. 
PÅRUD, NILS: En rabulistisk hovpoet hyllar Carl XIV Johan. 29(1960) s. 15-28). 

Bengt Erik Båld. 
HALLBERG, BERTEL: Bengt Erik Båld. En glömd vänersborgsskald. 3(1934) s. 15-26. 

Fredrik Rådberg. 
WALLIN, JONAS: En bok om husmanskost. 11(1942) s. 38-45. 

Birger Sjöberg. 
JOHANSSON, STURE: Birger Sjöberg i rampljuset. 28(1959) s. 3-34. 
PETERSON, AUGUST: Sammanhanget i Birger Sjöbergs diktning. 5(1936) s. 4-57. 
--, Strövtåg i "Frän". 1-2. 12(1943) s. 36-59; 14(1945) s. 31-61. 
--, Vänersborg i Birger Sjöbergs diktning. 9(1940) s. 3-135. 

H. Skönlitteratur. 
ELl!ESON, ÅKE: Plantagefunderingar. En skolpojksdikt från 1890-talets Vänersborg. 

Med företal och noter av Bertel Hallberg. 14(1945) s. 28-30. 
PETERSON, AUGUST: Birger Sjöberg. (Dikt.) 5(1936) s. 3. 

--, Brätte, (Dikt.) 13(1944) s. 3-4. 
ULLMAN, ELIS & L YDELL, HALVORD: Sång till Vänerns drottning. Ur sångspelet 

''Vänerns drottning". För soloröst och piano av Elis Ullman. Text av Halvord Lydell. 
Minnesskrift 1905-1930. Vänersborg 1930 s. 51-53. 

I. Konst, musik, teater och film. 
BLOM GREN, SVEN: Bidrag till Vänersborgs kyrkas historia efter 1777. 43(1974) s. 3-25. 
E.G.S. Två sånger om Vänersborg. 39(1979) s. 43-49. 
EL!k:SON, ÅKE: Teatern i Vänersborg under min skoltid 1888-1896. Bilaga: Pjäser giv

na på Vänersborgs teater hösten 1888-våren 1896. 19(1950) s. 19-79. 
HALLBERG, BERTEL: Bidrag till Vänersborgs kyrkas historia till år 1777. 2(1933) s. 

12-47. 
--,Om Svenska handelsbankens fastighet i Vänersborg (tomten nr l i kvarteret Näckro

sen). 21(1952) s. 3-18. 
WALLIN, JONAS: Ur Vänersborgs teaterhistoria. 15(1946) s. 27-38. 

J. Arkeologi. 
CEDERGREN, K. G.: Bidrag till Vänersborgstraktens förhistoria. I. Stenåldersbebyggel

sen. 1(1932) s. 5-140, l kartbl. 
LUNDBERG, ERIK B.: Brätte, en arkeologisk-topografisk översikt. 13(1944) s. 105-118. 
SVENSSON, NILS IVAN: Fynden från Brätte. 13(1944) s. 119-128. 



K. Historia. 
BÖRDH, A.G.: Dalaborgs slottsruin. Ett utflyktsmål för vänersborgarna. 31(1962) s. 3-

20. 
CEDERGREN, K.G.: Paul Sandelhielm. En kulturskildring från 1800-talets Vänersborg. 

3(1934) s. 39-68. 
DALQUlST, ISIDOR: Kring Vänersborgs torg på 1860-talet. Erinringar av en åttioåring. 

3(1934) s. 27-38. 
HALLBERG, BERTEL: En "hederlig" begravning i Vänersborg år 1703. 10(1941) s. 

3-13. 

--,En maskeradbal i Vänersborg år 1849. 8(1939) s. 46-53. 
--,Karl XI i Vänersborg. 20(1951) s. 15-30. 
JOHANSSON, STURE: Historien bakom herr Gyldenlöves klocka. Anteckningar om 

Vänersborgs erövring och ödeläggning 1676. 33(1964) s. 3-51. 
MÖRNER, ROBERT: Några personliga vänersborgsminnen från 1890-talet. (Namnregi 

ster av B.H.) 18(1949) s. 3-40. 

L. Biografi med genealogi. 
Biografiska samlingar. 
CEDERGREN, KARL GUSTAF: Om urmakareyrket i äldre tider och dess utövare i Vä

nersborg. Minnesskrift 1905-1930. Vänersborg 1930. s. 29-39. 
HALLBERG, BERTEL: Anteckningar om bokbindare i Vänersborg. 18(1949) s. 41-56. 
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30. 

--, Anteckningar om stadsfältskärer, stadsläkare och apotekare i Vänersborg under 
1600-och 1700-talen. 11(1942) s. 10-37. 

--,Anteckningar om äldre tiders guldsmeder i Vänersborg. Minneskrift 1905-1930. Vä
nersborg 1930 s 41-50, l pl.-bl. 
SANDBERG, NILS: Tankar kring en matrikel. 32(1963) s. 21-46. 
TAUBE, EDVARD: En ännu äldre matrikel. 49(1980) s. 34-38. 

Särskilda personer. 
Harald Almqvist 
ALMQVIST, HARALD: Levernesbeskrivning. Med företal och noter av Bertel Hallberg. 

6(1937) s. 3-46. 
Charles John Andersson 
JOHANSSON, STURE: En förbisedd Afrikaupptäckare. Charles John Andersson- ett 

100-årsminne. 36(1967) s. 3-21. 
Zacharias Ludvig Barkstedt 
BARKSTEDT, MARGARETA, En tillfällighetspoet i Vänersborg i mitten av 1800-talet. 

26(1957) s. 3-16. 
Jonas Magnus Bergius 
HALLBERG, BERTEL: Jonas Magnus Bergius. Borgmästare i Vänersborg 1828-1854. 

9(1940) s. 136-148. 



Lorentz Dajgård 
HALLBERG, BERTEL: Kopparslagaren Lorentz Dafgård och hans barn. 16(1947) s. 

3-15. 

Axel W. Eriksson 
WJERNEMAN, ANDREW E:SON: Vite hövdingen. Till minnet av Axel W. Eriksson. 

24(1955) s. 4-102. 

Gösta Fröberg 
FRÖBERG, GÖSTA: På hemväg och omväg från Småskolan i Vänersborg 1903-1905. 

45(1976) s. 33-43. 

FRÖBERG, GÖSTA: Tidiga barndomsminnen. 43(1974) s. 27-43. 

Johan Grönwall 
DAHLSTRÖM, GUNNAR: Johan Grön wall- en silversmed i Väners borg. (Vänersborgs 

museums skriftserie nr 17) 34(1965) s. 33-42. 

Eric Gustaf Gyllenheim 
HALLBERG, BERTEL: Eric Gustaf Gyllenheim. En av Vänersborgs stora donatorer. 

17(1948) s. 3-37. 
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HJORT, GUNNAR: Bertel Hallberg. In memoriam. 23(1954) s. 3-7. 

WElSS, EINAR: Ur Bertel Hallbergs notarieminnen. 47(1978) s. 3-24. 

Jean Hjelm 
WEISS, EINAR: Några musikvänner i 1860-talets Vänersborg 48(1979) s. 21-30. 

Gunnar Hjort 
GULZ, THORSTEN: Gunnar Hjort. In memoriam. 34(1965) s. 3-5. 

Släkten lngman 
HALLBERG, BERTEL: Släkten Ingman i Sverige. 17(1948) s. 38-58. 

C.E. Kjellin 
WEISS, EINAR: Några musikvänner i 1860-talets Vänersborg. 48(1979) s. 21-30. 

Anders Larsson Krok 
HALLBÄCK, SVEN AXEL: Carl Gustaf Sandberg och Anders Larsson Krok, två vä

nersborgsmålare från 1700-talet, som tillhörde Göteborgs stads konst- och målargille. 

(Vänersborgs museums skriftserie. 5). 22(1953) s. 49-59. 

Rudolf Landqvist 
DAHLQVIST, ISIDOR: Spegelfabrikörens Rudolf Landqvist 4(1935) s. 48-51. 

Lars Leehander 
HALLBERG, BERTEL: Lars Lechander. Borgmästare i Vänersborg 1701-1719. 1(1932) 

s. 141-153. 

Johan Fredrik Lilliehorn 
HJORT, GUNNAR: Landshövding Lilliehorns eftermäle. 31(1962) s. 21-24. 

Axel von Matern 
UGGLA, ERIK T:SON: Axel von Matern och "sammansvärjningen på Byttli" 1867 

48(1979) s. 15-19. 

Conrad Nordqvist 
JOHANSSON, STURE: Sorgmarschens Nordqvist 34(1965) s. 11-22. 
STÅNGBERG, ALLAN: Trumslagarepojken som blev operachef. 29(1960) s. 3-14. 



Eric Nyblom 
Nyblom, Eric ("Mae"): Småstadspojke 7(1938) s. 40-47. 
Andreas Råberg 
BLOMGREN, SVEN: Kyrkoherde Andreas Råbergs epitafium 34(1965) s. 6-10. 

Fredrik Rådberg 
WIKSTRÖM, FOLKE: En drömmande präst i Vänersborg för hundra år sedan. 8(1939) 
s. 36-45. 
Erik Sahlin 
LIND, SVEN: Erik G. Sahlin. In memoriam. 42(1973) s. 3-4. 
Carl Gustaf Sandberg 
HALLBÄCK, SVEN AXEL: Carl Gustaf Sandberg och Anders Larsson Krok, två Vä

nersborgsmålare från 1700-talet, som tillhörde Göteborgs stads konst- och målargille. 
(Vänersborgs museums skriftserie 5) 22(1953) s. 49-59. 

Paul Sandelhie/m 
HJORT, GUNNAR: Paul Sandelhielm. Ett 100-årsminne. 20(1951) s. 44. 
H.R. Sih!bom 
WEISS, EINAR: Några musikvänner i 1860-talets Vänersborg. 48(1979) s. 21-30. 
Eric Josias Sparre: 
PÅRUD, NILS: Eric Josias Sparre som lagstiftare och straffrättslig författare. 22(1953) s. 

23-36. 
Robert Stiberg 
NORDEFELDT, ALFRED: Robert Stiberg. In memoriam. 11(1942) s. 3-9. 
Pantus Strömvall 
ELD: Pontus StrömvalL Levnadskonstår och vänersborgare. 32(1963) s. 47-52. 
SJ-n: Pontus StrömvalL 32(1963) s. 53. 
J.H).E. Swedberg 
WEISS, EINAR: Några musikvänner i 1860-talets Vänersborg. 48(1979) s. 21-30. 
Jonas Wallin 
HJORT, GUNNAR: Jonas Wallin. In memoriam. 20(1951) s. 3-14. 
WALLIN, JONAS: Mitt första besök i Vänersborg och en lycklig slump. 8(1939) s. 31-

35. 
Richard Vide 
NORDFELT, ALFRED: Richard Vide. In memoriam. 2(1933) s. 3-11. 
Johan Vising 
Pårud, Nils: Minnesblad från Vänersborg på 1880-talet. 47(1978) s. 25-51. 
Andrew E-son Waerneman: 
HJORT, GUNNAR: Andrew E-son Waerneman. In memoriam. 24(1955) s. 115. 
A.M. och H.E. Åhman 
WEISS, EINAR: Några musikvänner i 1860-talets Vänersborg. 48(1979) s. 21-30. 

M. Folklivsforskning. 
MILLING, TAGE: En oktobermarknad i början av seklet. 44(1975) s. 27-30. 
NILSSON, ALLAN T.: Repslageriet i norra Älvsborgs län. (Vänersborgs museums skrift-

serie nr 15). 32(1963) s. 61-74. 



N. Geografi. 
EKMAN, OTTO CHRISTIAN: Ur "Rese-journal maj månad år 1820" Med noter av 

Ragnar Falk. 27(1958) s. 53-58. 

GRANAT, STELLAN: Något om kulturaxeln. 49(1980) s. 3-23. 
--, Rådhus, handelshus och krogar - händelser och miljöer utmed Brandgatan som 

blev kulturaxeL (Första avsnittet: Kungsgatan). 50(1981) s. 21-50. 

HALLBERG, BERTEL: Några bilder ur Vänersborgs stads historia. 14(1945) s. 62-70. 
--, Vänersborg på 1770-talet. 12(1943) s. 3-35. 
HALLBÄCK, HANS: Brätte. Handelsplats med militär betydelse. 36(1967) s. 31-44. 
HJORT, GUNNAR: Ett par unika Vänersborgsbilder. 29(1960) s. 29-32. 
--, Länsresidenset i Vänersborg med vindbron och omgivning. Ett 200-årsminne. (Mål

ning.) 23(1954) s. 66. 
--, Vänersborg från Dalbobergen omkring 1840. (Skiss.) 19(1950) s. 94. 
JOHANSSON, STURE- ÄNGERMARK, WILHELM: Drottningromansen på Skräck-

lan eller Vänersborg-ett stavfel? 45(1976) s. 45(1976) sid. 3-30. 
LARSSON, THOMAS M.: Vänersborgs stadsplan från 1641. 41(1972) s. 31-37. 
LUNDEN, GUSTAF: Edsvägen och Brätte- en gammal färdeväg och en försvunnen 
stad. 13(1944) s. 5-104. 
NORDBERG, JULIUS V.: Gamla hus i Nordstaden. (Vänersborgs museums skriftserie. 

Il). 28(1959) s. 47-50. 
--, Några glimtar från Nordstaden för 60 år sedan. 30(1961) s. 59-72. 
--, Skräcklan förr och nu. En gammal vänersborgspojkes minnen och funderingar. 

29(1960) s. 33-42. 
PÅRUD, NILS: När August Strindberg reste förbi Vänersborg. 27(1958) s. 59-64. 
SANDBERG, NILS: Vänersborg sett med främlingars ögon. 27(1958) s. 3-51. 
SANDBERG, NILS: En 1800-talsdam ser på Vänersborg. 22(1964) s. 52-54. 
SVENSSON, NILS IVAN: stadshistoriska utställningen i Vänersborg 1944. 14(1945) s. 

71-83. 
SVÄRD, ANNA: Kronogatan. 37(1968) s. 3-16. 
SVÄRD, ANNA: Kronogatan. 40(1971) s. 3-20. 
TAUBE, EDVARD: Kring Vänersborg på Lloyds tid. 38(1969) s. 15-18. 
T.G.: Om staden Wenersborg i Elfsborgs län. (Faksimil ur Sveriges städer 1860 samt 

kommentar). 41(1972) s. 31-37. 
TIBBLIN, BERT: "l vackra Venersborg". En liten reseskildring från vår namne i USA. 

48(1979) s. 3-12. 
WEGRAEUS, ERIK: Vänersborg i våra hjärtan. 44(1975) s. 3-20. 

O. Samhälls- och rättsvetenskap. 
Förvaltning 
FALK, RAGNAR: Då landshövdingen ville flytta från Vänersborg. 16(1947) s. 16-27. 
HALLBERG, BERTEL: Om Vänersborgs kvarter, torg, gator och tomter i äldre tider. 

4(1935) s. 19-47. 
--, Vänersborgs magistrats protokoll den 14mars 1757. 5(1936) s. 58-74. 
HEDEN, ALLAN: Gamla protokoll berättar. 28(1959) s. 35-42. 



WEISS, EINAR: Västerbygdens vattendomstol 1919-1969. 39(1970) s. 3-41. 
ÅSTRÖM, VALDEMAR: Gamlestadshemmanen. Anteckningar om Brättes privilegier 

och donationsjord. 25(1956) s. 3-24. 

Rättsfall 
HALLBERG, BERTEL: Ur Vänersborgs stads domböcker för åren 1645-1650. 7(1938) 

s. 14-39. 
--, Ur Vänersborgs stads domböcker 1671-1675. s. 1-2;22(1953) s. 3-22;23(1954) s. 8-

26. 
WIKSTRÖM, FOLKE: En rabulistisk karduansmakare i Vänersborg för hundra år sedan. 

(Petter Blomqvist). 7(1938) s.3-13. 

Socialvård. 
PEHRSSON, HJALMAR: Morfar berättar. Minnen från ett dåtida försärjningshem. 

22(1953) s. 37-48. 

Demografi. 
PÅRUD, NILS: Några anteckningar om förhållandena i Vassända församling under 

1700-talet. 25(1956) s. 25-32. 

P. Teknik, industri och kommunikationer. 
HALLBÄCK, SVEN AXEL: Kokhuset i Vänersborg. (Vänersborgs museums skriftserie 

nr. 16). 33(1964) s. 64-75. 
JOHANSSON, STURE: Broarna kring staden. Från 1640-talets vänersborgsbroar till 

1960-talets. 35(1966) s. 3-75. 
KARLSSON, HADAR: Några minnesbilder från 40 år med skofabriken i Vänesborg. 

49(1980) s. 24-33. 
NORDBERG, JULIUS V.: En gammal hemindustri i Vänersborg. 28(1959) s. 43-45. 

PÅRUD, NILS: En färd med fångvagn. En berättelse om ett annorlunda sätt att resa. 
48(1979) s. 31-57. 

--,Järnvägen Uddevalla- Vänersborg- Herrljunga 1867-1957. 26(1957) s. 17-39. 
--, Vänersborg som hamnstad. En återblick och ett framtidsperspektiv. 23(1954) s. 27-

65. 

Q. Ekonomi- och näringsväsen. 
HALLBÄCK, SVEN AXEL: Handelsbanken jubilerar. (Vänersborgs museums skriftserie 

nr 18). 35(1966) s. 41-53. 

S. Krigsväsen. 
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EKMAN, OTTO CHRISTIAN: Ur "Resejournal maj månad 1820" (Noter av Ragnar 

Falk) 27(1958) s. 53-58. 
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um. (Vänersborgs museums skriftserie. 10.) 27(1958) s. 73-74. 
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--, Kopparslagaren Lorentz Dafgård och hans barn. 16(1947) s. 3-15. 
--, Lars Lechander. Borgmästare i Vänersborg 1701-1719. 1(1932) s. 141-153. 
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--, Ur Vänersborgs stads domböcker för åren 1645-1650. 7(1938) s. 14-39. 
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--, En förbisedd Afrikaupptäckare. Charles John Andersson - ett 100-årsminne. 

36(1967) s. 3-21. 
--, Historien bakom herr Gyldenlöves klocka. Anteckningar om Vänersborgs erövring 
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--, Några glimtar från Nordstaden för 60 år sedan. 30(1961) s. 59-72. 
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SANDBERG, NILS: Tankar kring en matrikel. 32(1963) s. 21-46. 
--,En 1800-talsdam ser på Vänersborg. 33(1964) s. 52-54. 
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TIBBLIN, BERT: "l vackra Venersborg". En liten reseskildring från vår namne i USA. 
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UGGLA, ERIK T-son: Axel von Matern och "sammansvärjningen på Ryttli" 1867. 48 
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UGGLA, ERIK T-son: Vänersborgs läroverk i slutet av 1860-talet. Några minnesanteck
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ULLMAN, ELIS & L YDELL, HALVORD: Sång till Vänerns drottning. Ur sångspelet 
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Rådberg.) 8(1939) s. 36-45. 
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ÅSTRÖM, FJALAR: Arbetarrörelsens genombrott i Vänersborg. 32(1963) s. 3-20. 
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