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Om kyrka och prästerskap i gamla tiders 
Vänersborg 
av Sven Blomgren 

I denna artikel återgives med några smärre ändringar ett den 19 maj 
1987 hållet föredrag, vilket ingick i en av Vänersborgs Humanistiska 
Förbund och Vänersborgs Musei Vänner anordnad serie av föreläsning
ar om Vänersborgs och Vänersborgstraktens historia. 

Då Vänersborg kyrka senast restaurerades, nämligen år 1972, uppsat
tes i sakristian en tavla med series pastorum, upptagande namnen på al
la de kyrkoherdar, som alltifrån stadens grundläggning hade verkat i 
Vänersborg. Då den förelagda uppgiften är att tala om kyrka och präs
terskap i gamla tiders Vänersborg, skall här något berättas om de äldre 
av dessa kyrkoherdar och vad som under deras tid skett inom Väners
borgs församling. Givetvis kan det endast bli en kortfattad och tämligen 
flyktig översikt. Någon sammanfattande kyrkohistorisk framställning 
om Vänersborgs församling finnes naturligtvis icke. Det som här kom
mer att sägas grundar sig på uppgifter i arbeten om stadens historia och 
i Warholms herdaminne, på spridda uppsatser och artiklar i tryckta käl
lor, men även på otryckta sådana, varibland visitations-, 
sockenstämma- och kyrkorådsprotokolL Om kyrkoherdarna har biskop 
Yngve Rudberg under sin tid som komminister i Vänersborg under titeln 
"Series pastarum Veneroburgensium" skrivit en artikel i Julhälsningar 
till församlingarna från präster i Skara stift 1932. 

Vänersborgs moderstad Brätte hade ursprungligen ingen egen kyrko
herde utan lydde under Vassända gäll. Men i Gustaf II Adolfs privilegie
brev för Brätte av den 16 december 1619 stadgades bl.a., att kyrkoher
den i Vassända skulle vara stadens präst men behålla Vassända kyrka 
som annexa, så att han skulle få sitt uppehälle av staden och socknen 
och kunna hålla en kaplan. Kyrkoherden har sannolikt därefter bosatt 
sig i Brätte, vilket synes framgå av 1624 års mantalslängd för Brätte 
(publicerad av B. Hallberg, Om staden Brätte i Västergötland, Linkö
ping 1922, och av U. Barck-Holst, Brätte stad och dombok, Ystad 
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1944). I denna nämnas märkligt nog tre präster i Brätte. Av dem var 
Sveno Jonae (Sven Johansson) kyrkoherden. Av de båda övriga var väl 
den ene kaplan, den andre möjligen lärare i skolan. Att det funnits en 
kyrka i Brätte, betygas av prosten Harald Ullenius i Timmele, död 1731, 
som i anteckningar, förvarade i Skara stifts- och landsbibliotek, medde
lar, att ringmuren kring kyrkan på hans tid "synes ännu mycket grant". 
Men av denna säkerligen oansenliga träkyrka har intet spår kunnat åter
finnas. Begravningsplatsen låg icke inne i staden invid kyrkan utan sö
der om staden ungefär där vägen mot Båberg korsar järnvägen. Denna 
kyrkogård blev uppgrävd 1784, benen slängdes ut på Edsvägen, och kis
torna skickades till kopparslagaren. Men i skrivelse av landshövding 
Lilliehorn av den 26/6 1795 förbjudes att hämta grus från Brätte kyrko
gård eller annan åverkan föröva. Den sista gravhäll, som fördes däri
från, finnes nu i Vänersborgs kyrkas vapenhus. Den var lagd över Jöran 
Hansson, som varit borgare i Nya Lödöse och därefter i Brätte, och 
hans hustru. På platsen för kyrkogården finnes en enkel minnessten, 
som ser ut som ett vanligt stenblock vid vägkanten. 

Åren 1643 och 1644 flyttade Brätte borgare över till den nya staden 
Vänersborg, som ju fick sina stadsprivilegier av drottning Christirras 
förmyndareregering den l februari 1644. Drottningen själv utfärdade 
den 12 november 1646 ett nytt privilegiebrev. Enligt detta skulle i fort
sättningen Vänersborg vara säte för kyrkoherden och Vassända jämte 
Naglum och Ryr vara annexförsamlingar till Vänersborg. Dessa tre 
socknar benämndes i fortsättningen ofta landsförsamlingen. Sveno Jo
nae blev alltså Vänersborgs förste kyrkoherde. Under hans tid byggdes 
stadens första kyrka, en enkel träkyrka, som redan sommaren 1644 blev 
nedbränd av danska och norska trupper, som under befäl av Hannibal 
Sehested den 19 juni intogo och förstörde den nyanlagda staden. Det 
var under den s.k. Hannibals- eller Balsisfejden, som på flera sätt blev 
svår för traktens befolkning. Bl.a. måste svenskt krigsfolk inkvarteras, 
och kyrkoherden fick för sin del inkvartera överste Johan Wrangel med 
män och hästar, vilket kostade honom 80 Riksdaler. Sannolikt som er
sättning för sina förluster under kriget fick han 1650 "frihet från utla
gorna från prästbordet". Omedelbart efter fiendens avtåg började man 
bygga en ny kyrka. Även denna blev en träkyrka, som uppgives ha varit 
någorlunda färdig 1652. Hon låg i nuvarande Kyrkaplantaget strax syd
väst om vår nuvarande kyrka. Ett enda föremål från denna gamla trä
kyrka synes vara bevarat, nämligen en klocka av ålderdomlig typ, som 
nu hänger i vår kyrkas torn, ehuru hon ej längre begagnas. I kyrkans 
äldsta inventarieförteckning från tiden 1690-1723 finnes en uppgift, 
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som lyder: "Den lilla klåekan är gammal, och länge brukad vid den för
ra träkyrckian, som stod der som klåckestaplen nu byggder är: wäger 
wid pass 3 Yz Skeppund." I VSGÅ 1933 har Bertel Hall berg, den främs
te utforskaren av Vänersborgs äldre historia, behandlat inventarieför
teckningen och säkerligen med rätta antagit, att anteckningen gäller 
denna klocka. Vid stadens 300-årsjubileum 1944 ringdes med denna 
klocka. Sveno Jonae dog gammal och sjuklig år 1661. Sonen Johan kal
lade sig Wassenius efter Vassända, blev assessor i Åbo hovrätt och ad
lad under namnet Lagermark. 

Sveno Jonaes efterträdare blev Andreas Johannis (eller på svenska 
Anders Johansson) Scarinius, som då i 20 år varit kaplan i Vassända 
och under företrädarens ålder och sjukdom "mest allena församlingens 
vård om händer haft". Som namnet visar, var Scarinius född i Skara. 
Han levde till år 1676. Under hans tid byggdes en stenkyrka för att er
sätta träkyrkan, som befanns otillräcklig. Den nya kyrkan, som uppför
des på just den plats, där den nuvarande kyrkan ligger, invigdes år 1672 
av domprosten Andreas Omoenius, sedermera biskop i Skara. Om hen
nes utseende kunna vi göra oss en föreställning genom den bild av Vä
nersborg, som finnes i Eric Dahlbergs Svecia antiqua et hodierna. Det 
var en korskyrka med spåntak. Klockorna hängde länge i en fristående 
stapel, men 1734 började man uppföra ett torn, nedtill av sten, upptill 
av trä. 

Vänersborgs kyrka 1672-1777 enligt bild i Eric Dahlbergs Svecia antiqua et hodierna. 
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Just år 1676, då Scarinius dog, drabbades Vänersborg av en svår olycka. 
Under kriget mellan Sverige och Danmark ryckte en dansk-norsk här 
under befäl av ståthållaren i Norge Ulrik Frederik Gyldenlöwe in i de 
svenska gränstrakterna, och den 26 juni erövrades Vänersborg för an
dra gången av fiender. Den gamla träkyrkan blev antagligen då för
störd, men stenkyrkan skonades på Gyldenlöwes befallning. Men den 
största klockan lät han föra bort till Danmark, där hon sedermera 
skänktes till Vor Freisers Kirke på Amager i Köpenhamn. I dess torn 
hänger hon ännu, ehuru omgjuten. En utförlig berättelse om klockans 
öden finnes i VSGÅ för år 1964, författad av den förra året bortgångne 
kunnige och fine skribenten Sture Johanson. 

Kyrkoherden Andreas Johannis dog alltså under Gyldenlöwefejden 
år 1676, som det uppgives, i stort armod. Hans efterträdare blev Lau
rentios Gunnari Scharin, också han från Skara. Han hade varit krigs
präst och blev 1676 erbjuden Vänersborgs pastorat och förklarade sig 
därmed belåten, "begärande några års frihet på samma pastorat, eme
dan det är illa medfaret af fienden". En dotter blev gift med skolmästa
ren, sedermera stadskomministern i Vänersborg Petrus Rhodin, som 
1698 dog på sitt boställe Viksängen i V. Tunhem. Kyrkoherde Scharin 
avled 1682 och efterträddes följande år av magister Andreas Rhodin. 
Denne var prästson från Råda, varav namnet. Från Skara skola kom 
han 1669 till Uppsala akademi. I Uppsala gifte han sig 1677 med dottern 
till slottsfogden Nils Thegner. En kväll i juni 1677 kom han i slagsmål 
och råkade i nödvärn giva en svärdfejaregesäll ett slag, varav denne ef
ter några dagar dog. Han blev insatt i fängelse i Uppsala slott men 
lyckades med hustruns hjälp rymma därifrån. Han blev omsider dömd 
till böter, från vilka han genom kunglig nåd blev befriad. År 1679 dispu
terade han för magistergraden med den framgång, att han av kanslern 
utnämndes till adjunkt i filosofien, adjunctus philosophiae, vid akade
mien. Ännu i december 1682 uppgives han ha förövat "någon insolence 
och oanständighet vid promotionsölet", vilken sak bilades i godo. Vid 
det tillfället hade han redan fått Kungl. Maj :ts fullmakt på Vänersborgs 
pastorat. Han betecknades som grundlärd, skicklig och vältalig och blev 
en bemärkt man i stiftet, orator, predikant och praeses vid prästmöten. 
År 1700 lämnade han Vänersborg, sedan han 1698 utnämnts till kyrko
herde i Skövde, där han sedermera blev kontraktsprost; han blev riks
dagman och fick 30 röster vid biskopsvalet i Skara 1702. Han avled 
1715. Rhodin säges ha varit en kraftfull gestalt, genomsyrad av det sed
liga patos och den disciplinära anda, som kännetecknade det karolinska 
fromhetslivet. På Kristi himmelsfärds dag den 29 maj 1960 höll biskop 
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Haqvin Spegel visitation i Vänersborg. I det bevarade protokollet få vi 
veta åtskilligt om kyrkoherde Rhodins omsorger på skilda områden. I 
ett av pastor upprättat memorial framställas bl.a. frågor angående 
ordningen vid gudstjänsterna. Sålunda frågas i en paragraf, huru "den 
oseden at komma, sedan syndabekännelsen är läsen i kyrckian, skall 
bäst hämmas. Och huru dhe som, uthan skiäligit förfall, försumma 
kyrckian, skola beslås och straffas." I en annan paragraf frågas, "huru 
Löije under predijkan, som predijkanten eller andra förargar, må af
skaffas". Vidare frågas, om icke den bör straffas, som för allas ögon 
sitter drucken i kyrkan under predikan och hindrar andakten hos dem 
honom när sitta. Rhodin klagar över att kyrkan och prästerskapet berö
vats vissa inkomster, såsom t. ex. av järnkörseln på Edsvägen höst och 
vår, av vilken Guds hus rätteligen skulle ha 2 öre silvermynt för vart 
lass. Han påyrkar, att hus för skolemästare, kaplan och klockare måtte 
byggas enligt beslut vid kyrkostämmor 1684-1687 och att kaplanen i 
landsförsamlingen måtte förhjälpas till det boställe, som av Kungl. 
Maj:t är honom tillagt i Naglums socken, nämligen Swijnäcker (ur
sprung!. Svinåker, nu Svenäcker). I en paragraf anhåller Rhodin, att 
"Högwyrdige Hr Biskopen täcktes med sin kraftiga admonition afböija 
ifrån vårt stånds personer med deras hustrur och barn det föracht och 
misswyrdnad, som fattigdomen deras gör att de få utstå från borgerska
pets sida." Rhodin skrev till domkapitlet om kyrkans usla tillstånd och 
behovet av en sakristia för enskilt skriftermål. Det var kyrkoherde Rho
din, som 1690 påbörjade Vänersborgs kyrkas äldsta bevarade inventa
rieförteckning, som år 1700 blev reviderad vid efterträdarens tillträde 
och vid visitation 8/6 1704 granskad av domprosten Magnus Bredberg. 

Efter Rhodin blev Andreas Rådberg år 1700 kyrkoherde i Väners
borg. Han var som företrädaren från Råda, var bondeson och tog namn 
efter hemsocknen, Rådberg eller Råberg, som han själv skrev sig. Släk
ten lever ju ännu, har haft flera representanter i Vänersborg och har en 
sådan ännu i dag. Andr. Råberg hade studerat vid Läckö, Lidköpings 
och Skara skolor och vid Uppsala och Åbo akademier. Han säges ha va
rit en stilla och saktmodig man. Som bekant var det efter reformationen 
brukligt att begrava döda inne i kyrkorna. Sålunda hade kyrkoherde 
Scharin fått sin grav vid altaret och kaplanen Anders Bergius under pre
dikstolen. Kyrkoherde Rådberg betingade sig grav under altaret "mot 
vedergällning till kyrkans prydnad av ett lovligt Epitaphio". Ett epitafi
um uppsattes också men blev liksom övriga kyrkans inventarier för
stört, då kyrkan brann ned i den stora branden 1777. Men den på latin 
avfattade inskriptionen finnes bevarad i prosten Olof Sundholms 
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handskrift i Skara stifts- och landsbibliotek. Den är skriven på vers, ele
giska distika, publicerad och av mig översatt i Gillets årsskrift 1965. 

Kyrkoherde Råberg avled år 1713 och fick till efterträdare Magister 
Jacob Ahlberg född i Alingsås 1688. Han hade studerat i Uppsala, varit 
konsistorienotare och lektor i matematik i Skara, då han 1714 kom som 
kyrkoherde till Vänersborg. Han blev prost över Väne kontrakt och 
riksdagsman. Han betecknas som lärd och renlärig, oförvitlig i liv och 
seder (vitae morumque integritate gravis). Det var under hans tid som 
den radikala pietismen framträdde i Väners borg. En ung präst Christian 
Ulrik Lenberg, son till borgmästare Daniel Lenberg, blev 1735 prosten 
Ahlbergs adjunkt. Han hade förut varit huspredikant hos grevinnan 
Bonde på Tyresö och där kommit i beröring med den radikala pietismen 
i Stockholm. Han uppträdde inom kort kritiskt, för att icke säga fient
ligt mot kyrkan och den allmänna gudstjänsten och samlade kring sig en 
krets av likasinnade. Skara domkapitel försökte förgäves avstyra villfa
relsen, och saken hänsköts till Göta hovrätt, som förordade ett milt och 
förståelsefullt tillvägagångssätt. Till sist blev det en oväntad upplös
ning, då Lenberg, som t.o.m. hade avsagt sig prästämbetet, plötsligt 
ändrade mening och 1740 inför biskop och domkapitel förklarade sig 
med gott samvete kunna återgå till kyrkan och sakramenten. Denna för
ändring synes ha berott på herrnhutismens framträdande i Skara stift. 
Lenberg blev i fortsättningen en hängiven anhängare av denna inom
kyrkliga riktning. I Vänersborg upphörde snart nog den separatistiska 
rörelsen. Saken har behandlats bl.a. av C.F.Corin i Vänersborgs histo
ria I (Göteborg 1944), Arvid Norberg i hans arbete om den kyrkliga 
väckelsen i Skara stift (Stockholm 1939) och av Sture Johanson i VSGÅ 
1961 under titeln "Läsarfolk och troskamp i Vänersborg". 

Efter Ahlberg fick magister Sven Elgh år 1742 Kungl. Maj :ts fullmakt 
på Vänersborgs pastorat, som han tillträdde 1743. Han var prästson 
från Odensåker, född 1703, hade studerat i Skara skola och vid Lunds 
universitet, blev prästvigd i Kalmar 1734. Han hade varit präst vid ör
logsflottan. Som sådan hade han år 17 41 under hattarnas krig mot Ryss
land varit ombord på amiralen Rajalins skepp, som förliste vid Hangö 
udde. Därvid "förlorade han allt utom livet och kläderna på kroppen". 
Han blev kontraktsprost och riksdagsman. Han beskrives som en 
ordningens man, högt aktad i sitt stånd, "en religionens vän med vörd
nadsvärdi utseende". Under hans tid synas lugna förhållanden ha varit 
rådande inom församlingen. I 1757 års visitationsprotokoll annoteras 
med tydlig tillfredsställelse följande: "Secterier, villfarande meningar i 
Religion, Prästewäljande och löpande ifrån rätta församlingen har intet 
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Den mindre kalkenfrån 1600-talet med patenfrån 1700-talet. Den större kalkenförfärdi
gad 1706. Oblatskrinet tillverkat 1718. 

på någon tid hörts af i församlingen". Elgh synes särskilt ha intresserat 
sig för skolan. Han nödgades uppleva, att hans kyrka helt förstördes i 
den stora brand, som hemsökte Vänersborg natten till den 25 sept. 1777. 
Endast kyrksilvret och kyrkans textilier kunde då räddas. Därför ha vi 
ännu i behåll en kalk från 1600-talet, en annan sådan från 1706, gjord i 
Göteborg av Sven Jönsson Wallman, och ett oblatskrin, förfärdigat 
1718 av Abraham Wirgman i Göteborg och skänkt till kyrkan 1719 av 
Johan Larsson Funcke. Vi kunde ha haft flera sådan klenoder i behåll 
om man haft förstånd att bevara dem. Men två silverkannor, som fin
nas upptagna i inventarieförteckningen av år 1690, såldes i slutet av 
1700-talet för att skaffa medel till att betala den skuld, som församling
en ådragit sig vid byggandet av den nya kyrkan. Den ena kannan var 
skänkt av ryttmästaren Lars Bånge, den andra av kommendanten Per 
Larsson Styltenhielm (död 1668). Under branden 1777, då en stor del av 
staden ödelades, berättas det, att prosten Elgh på knä bad om försko
ning för sitt eget hus och att hans bön blev hörd; hans hus blev bevarat, 
medan de intilliggande husen brunno ned. Dåvarande pastorsbostället 
förstördes, och i dess ställe inköptes prostens privata hus; detta synes ha 
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legat i nordvästra hörnet av nuvarande kyrkoplantaget. Det var under 
Elghs tid som man började bygga den nya kyrkan, som ännu består, 
men han fick aldrig uppleva dess fullbordande och invigning, eftersom 
han avled den 30 nov. 1783. 

Den nya kyrkan invigdes den 25 augusti 1784 av kontraktsprosten 
Brynolf Brisman, som var kyrkoherde i Särestad. Pastorsämbetet i Vä
nersborg var vid det tillfället vakant. Magister Johan Halen utnämndes 
visserligen samma år till kyrkoherde men tillträdde först år 1786, vilket 
berodde på att Vänersborgs stad fick två nådeår efter prosten Elgh. Ha
len var född i Njurunda i Medelpad, hade studerat i Uppsala, blivit 

Prosten Johan Hatens porträtt i Vassända-Naglums kyrka. 
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prästvigd i Härnösand och hade närmast varit komministeradjunkt i 
Katarina församling i Stockholm. Han blev med tiden prost, kontrakts
prost, riksdagsman och e.o. hovpredikant. Han var Vänersborgs kyrko
herde i 50 år, dog den 18 dec. 1834. Han är den förste av Vänersborgs 
präster, vars utseende vi känna. I sakristian till Vassända-Naglums kyr
ka, som ju uppfördes under hans tid, hänger hans porträtt, målat år 
1829 av J.H. Sjöholm och följande år skänkt till kyrkan av en rad 
ståndspersoner. Givarnas namn finnas å porträttets baksida och i proto
kollet för sockenstämman den 24/1 1830, vid vilken porträttet överläm
nades. Porträttet vittnar om en myndig och kraftfull personlighet. Det 
var också mycket som under hans långa tid blev uträttat. Först må erin
ras om allt, som gjordes åt de kyrkliga byggnaderna. Vänersborgs nya 
kyrka fick sin inredning fullbordad, vilket visserligen mycket berodde 
på landshövdingen friherre Johan Fredrik Lilliehorns välvilliga hjälp. 
Det var han, som tog kontakt med en av tidens främste arkitekter och 
konstnärer Jean Eric Rehn, som gjorde ritningarna till kyrkans förnäm
liga predikstol och altaruppsats m.m. Kyrkans torn uppfördes åren 1798 
och 1799. I den s .k. landsförsamlingen hade de gamla medeltidskyrkor
na i Vassända och Naglum fått förfalla och ansågos väl också för små. 
Då uppkom tanken på att i deras ställe vid Båberg bygga en för bägge 
socknarna gemensam kyrka. Denna mening hävdades främst av tre in
flytelserika herrar, nämligen prosten Halen, landshövding Lilliehorn 
och översten friherre Wolrat Haij på Onsjö. Allmogen däremot ville be
hålla de gamla kyrkorna från fädernas tid och ryggade väl även tillbaka 
för kostnaderna. Efter långvariga strider byggdes till sist den nya kyr
kan, som invigdes av prosten Halen fjärde söndagen i Advent, den 
21112 1800; efter den regerande konungen fick den namnet Gustaf 
Adolf, ett namn, som numera nästan synes ha kommit ur bruk; icke hel
ler hör man som förr den folkliga benämningen Gustava. Om raseran
det av de gamla kyrkorna i Vassända och Naglum har dåvarande kom
ministern i Vänersborg, sedermera biskopen Yngve Rudberg skrivit en 
utförlig artikel i Vänersborgsstudier, den minnesskrift, som utgavs av 
Vänersborgs Humanistiska Förbund vid dess 10-årsjubileum år 1929. 
För kyrkoherden fanns, som jag förut nämnt, en prästgård inne i sta
den, belägen i nordvästra hörnet av nuvarande kyrkaplantageL Då bis
kop Weidman år 1796 visiterade pastoratet, uppgavs denna vara i gan
ska gott stånd, likaså vid samme biskops visitation 1817. Men pastor ha
de också ett boställe på landet, nämligen den gamla prästgården i Vass
ända. Manbyggnaden var sedan länge förfallen, men först under Halens 
tid uppfördes, veterligen 1788, en ny sådan, nämligen den vackra bygg-
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nad, som ännu står kvar, men som nyligen av kyrkan sålts till Väners
borgs kommun. Man kan med skäl finna detta beklagligt, ty denna gård 
hade alltifrån medeltiden varit i kyrkans ägo. Man vill hoppas, att själva 
byggnaden kommer att bevaras, gärna också den vackra lunden därin
till. - Under Halens tid upphörde man att för begravningar bruka den 
gamla kyrkogården på kyrkans södra sida, och år 1808 togs den nuva
rande kapellkyrkogården i bruk. Begravningar inne i den nya kyrkan ha 
aldrig förekommit. -Av väsentlig betydelse för det kyrkliga livet voro 
alltjämt de många förhören i kristendomskunskap. De behandlas utför
ligt i visitationsprotokoll för år 1796. Där nämnas kyrkaförhör mellan 
påsk och midsommar, husförhör under hösten, predikaförhör, kommu
nionsförhör; förhör skulle också ske före lysning till äktenskap och före 
utflyttning från församlingen för utfående av attest om ålder och kris
tendomskunskap. I protokollet för den visitation, som 1786 förrättades 
av kontraktsprosten Brynolf Brisman, möter första gången ordet kon
firmation. Där läses i § 10: "Med Confirmatian eller Ungdomens ad
mitterande för första gången till H.H.Nattvard utlät sig Församlingens 
Presterskap på tilfrågan, at det på det sättet här tilgår, att barnen slute
ligen i hela Församlingens närvaro förhöres, och för dem, som pröfwats 
skickeliga giöres derpå offentelig förbön, jemte ett til ämnet och tilfället 
lämpeligt tal, hwarefter desse särskildt samma dag communiceras." 
Denna konfirmation hade då föregåtts av en längre tids undervisning. 
Men redan i visitationsprotokoll av år 1757 uppgives, att de, som första 
gången skulle kommunicera, blevo undervisade och förhörda i sin kris
tendom hela passionstiden. I anslutning härtill förordnade visitator, bi
skop Engelbert Halenius, "at de sluteligen i hela församlingens närwaro 
skulle examineras och på en gång communicera". Överhuvud synes bi
skop Halenius ha verkat för konfirmationens införande i Skara stift, 
men redan Jesper Svedberg hade intresserat sig för saken, som han lärt 
känna i England. Under Halens tid säges en god ordning ha varit rådan
de inom församlingen. I protokollet för 1786 års prostvisitation heter 
det: "På tillfrågan om oordningen wid Bröllop och olaga sammanflytt
ningar af Fästehjon och Förlofwade personer sig tildrager, swarades, at 
sådaneoseder här ej förspörjes eller tillåtes." Vid sina visitationer 1796 
och 1817 säger biskop Weidman, att om sammanflyttning skedde före 
vigsel, skulle pastor varna och eventuellt anmäla saken hos kronobetjä
ningen. Äktenskapets helgd måste iakttagas. "En varm känsla av reli
gion" vore enda grunden för ett lyckligt äktenskap. Från kyrkligt håll 
ville man främja nykterheten. Vid 1796 års visitation tillsades Herr 
Prosten att noga tillse, att krogar icke skulle få finnas nära landskyrkor-
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na, "hwarigenom särdeles ungdomen förledes till oordentlighet och ut
swäfningar, sederna förderfwas och sabbatsdagen ej sällan ohelgas!" 
För de fattiga sörjdes på olika sätt. I visitationsprotokollet av år 1817 är 
antecknat, att en vacker och väl underhållen fattigstuga fanns i staden, 
men att denna då icke beboddes av de fattiga, vilka i stället fingo sitt un
derhåll ur stadskassan. Denna fattigstuga, som nyligen hade byggts, var 
belägen på en lycka i Residensgatans förlängning. Den räddades undan 
branden 1834 och var från 1838 under flera decennier bostad för de fat
tiga, tills den år 1880 ersattes av fattiggården på Holmängen, "vår kom
munala fattiggård" i Birger Sjöbergs visa om Lilla Paris. Den gamla 
fattigstugan kvarstod dock och blev riven först när Vägförvaltningens i 
Älvsborgs län stora byggnad skulle uppföras. - För folkundervisning
en var det icke alltid särskilt väl sörjt, men likväl vill det synas, att de 
flesta i slutet av 1700-talet voro läskunniga. Om stadens skolväsen skul
le det bli alltför vidlyftigt att nu orda. Kyrkoråd fanns i Vänersborg re
dan vid mitten av 1700-talet, ehuru första stadgan om kyrkoråd utfär
dades först 1817. Detta var något om förhållandena inom Vänersborgs 
församling under årtiondena kring år 1800. Prosten Halen upplevde un
der sin första tid i Vänersborg den danska ockupationen av staden år 
1788 och på sin höga ålderdom den stora branden natten till den 5 okt. 
1834. Han avled kort därefter, nämligen den 18 dec. samma år. 

Inom församlingen rådde nu en allmän önskan att få komministern 
mag. Fredrik Rådberg till ny kyrkoherde. Denne var född i Vänersborg, 
son av krigsrådet A. Rådberg och hans hustru Christina M. Thornton, 
vilkas gravsten står uppställd mot vår kyrkas östra yttervägg. Han var 
en intressant personlighet, om vilken mycket vore att säga, men utrym
met medger det ej; jag måste nu inskränka mig till att tala om kyrkoher
darna. Jag erinrar blott om Rådbergs betydande författarskap, som 
omfattar pedagogiska, litterära, kyrkohistoriska m.fl. skrifter. Särskilt 
nämner jag "Friedland", ett slags roman, vari han tecknar ett tänkt ide
alsamhälle. Om honom har Folke Wikström, som var dövlärare i Vä
nersborg, skrivit en artikel i VSGÅ 1939 under titeln "En drömmande 
präst i Vänersborg för hundra år sedan". En annan skildring av hans 
person, författad av den på sin tid kände vänersborgaren Fjalar 
Åström, finnes i Julhälsningar till församlingarna i Skara stift för år 
1954. Rådberg fick vid kyrkoherdevalet en överväldigande majoritet av 
röster. Men pastoratet var regalt, och fyra sökande anmälde sig hos 
Kungl. Maj:t. Att Rådberg blev förbigången, kan delvis ha berott på att 
han under tidigare tjänstgöring som rektor för Nya Elementarskolan i 
Stockholm gjort sig känd för radikala åsikter; han hade bl.a. tagit in-
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C ar l O:dolf Carlsson_ 

K:JT'i~olterde t YänersGo1_g; 183G-1853 

tryck av Henri de Saint-Simons ideer. Utnämnd blev 5/3 1836 magister 
Carl Adolf Carlsson. Denne, som var född i Fivelstad i Östergötland 
1800, hade studerat i Uppsala, tjänstgjort vid Linköpings skola och 
gymnasium och senast varit guvernementspastor på S. Barthelemy, som 
ju på den tiden lydde under svenska kronan. Om hans verksamhet där
ute har Gösta Franzen, f.d. professor i svenska språket och litteraturen 
vid Chicago University, berättat åtskilligt i sitt arbete "Svensk-stad i 
Västindien" (Uppsala 1974). Carlsson kom till Gustavia, öns huvud
stad, 1830 och verkade där i tre år med stor energi på skilda områden. 
Han synes ha varit tolerant mot katolikerna men ogillade och motarbe
tade i hög grad metodisterna. Särskilt vinnlade han sig om skolväsendet, 
inrättade två skolor för de s.k. bättre mans barn, en för pojkar och en 
för flickor, och skötte själv en del av undervisningen. För skolorna lär 
han ha fått 100 spanska piaster av Carl XIV Johan. Carlsson gifte sig på 
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S. Barthelem y med änkefru Juliana Spencer, som med honom flyttade 
till Sverige. Två av hans tre söner i detta äktenskap drunknade i Väners
borg 1842. Efter första hustruns död gifte han om sig med en köpmans
dotter i Vänersborg. I det andra äktenskapet föddes sonen Albert, känd 
som rådman i Birger Sjöbergs visor (död 1912). En annan son Bengt 
blev student och sedan handlande i Vänersborg och lantbrukare; han 
dog 1885 under något oklara omständigheter. Han och hans familj bod
de på Mariero gård; livet där och familjens öden ha skildrats av en av 
döttrarna, författarinnan Elsa Carlsson, i en serie synnerligen läsvärda 
böcker (De sju syskonen på Lunde, d.v.s. Mariero, 3. uppl. 1942, Hur 
skall det gå med Lunde? 1945 och Ett år med barnen på Lunde 1948); i 
dem finnes mycket att inhämta om personer och förhållanden i Väners
borg under senare delen av 1800-talet. Carl Adolf Carlsson blev kon
traktsprost 1840 men avsade sig den befattningen 1855 i förargelsen över 
den oreda, som hade uppstått vid kyrkoherdevalet i St. Mellby, då han 
var valförrättare; de båda vallängderna upptogo olika antal röster, var
för det blev oklart, vem som verkligen blivit vald. Carlsson beskrives 
som kraftfull och självständig, god organisatör med utpräglat ordnings
sinne. Den gamla prästgården hade förstörts i den stora branden 1834, 
och en ny sådan planerades. På sockenstämman beslöts, att däri skulle 
inrymmas bostad även för klockaren, vilket Carlsson motsatte sig. Av 
detta och andra skäl blev bostället aldrig byggt. Carlsson fick i stället 
hushyra (366 Riksd. 32 sk.rgs om året) och bodde i egen fastighet, ett 
trähus vid Nygatan 16. Hans intresse för skolan visade sig även i Vä
nersborg. Så t.ex. utarbetade han förslag till en flickskola. Carlsson var 
lärd och litterärt intresserad. Han gav ut en tysk språklära redan 1829, 
omarbetade en latinsk syntax (av Wallenberg) och en latinsk elementar
bok (av Yckenberg), gav ut en egen latinsk grammatik, gjorde översätt
ningar från engelska och tyska, gav ut dikter, predikningar och tal. Han 
avled den 26 maj 1858. Han ligger enligt uppgift i samtida ortstidning 
begraven i familjegraven på kapellkyrkogården. Egendomligt nog fin
nes ej hans namn på någon gravsten, men väl den första hustruns; hon 
kallas där Fru Kyrkaherdinnan Juliana Carlsson, f. Spencer. Även för
fattarinnan Elsa Carlsson är där begraven. 

Val av ny kyrkoherde ägde rum den l juni 1859, och därvid erhöll re
gementspastorn vid Kungl. Västgöta regemente David Richard War
holm en överväldigande majoritet av röster. Han blev också utnämnd. 
Warholm var prästson, född i Böne 1827. En broder var Johan Wilhelm 
Warholm, kyrkoherde i Amnehärad och författare av Skara stifts her
daminne (Mariestad 1870-74). Icke mindre än nio präster av släkten 
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Warholm ha funnits i stiftet. Warholm hade i Lund promoverats till 
magister, var ock teologie kandidat och hade varit lärare vid folkskole
seminariet i Skara. Om honom heter det, att han ''till det yttre var reslig 
och imponerande; något storvulet, högtidligt låg över hans uppträdan
de. Han var god liturg, framstående predikant och nitisk själasörjare". 
Som jordmånen i Vänersborg enligt vad som sagts var något hårdarbe
tad, ville han hålla allvarlig tukt och sträng ordning. Därför kunde han 
synas högdragen men var innerst inne en ödmjuk man. Warholm var 
noga med att allt skulle gå rätt till. Det berättas, att han på grund av vis
sa formella hinder länge uppsköt jordfästningen av en gammal kvinna. 
När Carl XV besökte Vänersborg och hälsade på Warholm, lär han ha 
yttrat: "Har du begravt käringen än?" Under Warholms tid restaurera
des stadens kyrka åren 1864 och 1865 under ledning av arkitekten A.R. 
Pettersson. Det var då som läktaren på östra sidan bakom altaret av
lägsnades och tre korfönster upptogos. Altaruppsatsen flyttades ut i va
penhuset, och ett förgyllt kors uppsattes på altaret, där det stod kvar till 
restaurationen 1925. Under Warholms tid började religiösa sekter fram
träda i staden, mormoner och baptister, vilket vållade viss oro. Kyrko
herde Warholm ville undvika söndring inom församlingen och sökte be
handla sekteristerna med mild hand. Bl.a. upplät han sockenstugan (i 
det nya folkskolehuset) för religiösa föredrag av kolportörer, vilket 
väckte betänkligheter inom församlingen. Warholm gjorde en betydan
de insats som stadsfullmäktiges v. ordförande 1871-72 och deras 
ordförande 1873-77. På hans initiativ grundades flickläroverket. War
holm kom ej att stanna i Vänersborg. År 1877 blev han domprost i Kal
mar, den förste i det stiftet; han blev teologie doktor och ombud vid fle
ra kyrkomöten m.m. Han avled år 1900. 

År 1878 valdes Hans Efraim Wästberg till kyrkoherde i Vänersborg, 
där han varit komminister sedan 1863 och som sådan gjort sig omtyckt. 
Han var prästson från Levene. Hans syster Lovisa Charlotta blev gift 
med pastorn och skolläraren Sven Odström i Väne Ryr, som dog i unga 
år 1847; han ligger begraven å Ryrs kyrkogård. Makarna Odströms dot
ter Helena blev gift med sedermera prosten Aug. Rudberg i Björsäter 
och alltså moder till biskop Yngve Rudberg och hans syskon. Hans Ef
raim Wästberg var filosofie magister, hade i tre år innehaft klockarelä
genhet i Skåne och hade tjänstgjort vid läroverken i Vänersborg och 
Mariestad och varit föreståndare för folkskoleseminariet i Skara. Han 
säges ha varit plikttrogen och noggrann, enkel och flärdfri med en något 
sarkastisk läggning. Hans predikningar ha karakteriserats som torra 
men goda och uppbyggliga. Han var gift med Anna Andersson, som på 
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sin tid var ganska känd som författarinna av dikter och noveller under 
signaturen Anna A. Vid festligheter i staden medverkade hon med till
fällighetsdikter; hon deltog aktivt i församlingslivet och stiftade bl.a. en 
syförening för främjande av sjuk- och fattigvård. Kyrkoherde Wästberg 
avled den 8 okt. 1885. Hans efterträdare Clas Teodor Hällgren levde till 
år 1912, varför det ännu torde finnas flera vänersborgare, som minnas 
honom. Väl kända äro de senare kyrkoherdarna Gunnar Helander, 
Fritz Nilsson, Bengt Swaren, Sven Söderlind och vår nuvarande kyrko
herde Yngve Levenskog. Men alla dessa höra den senare tiden till, och 
föredraget skulle ju handla om äldre tiders kyrka och präster. Därför 
avslutas nu denna kortfattade framställning utan att föras längre fram i 
tiden. 
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Barndomsminnen från 1890-talets 
Vänersborg 

av Elsa Friman 

Elsa Friman föddes i Askersund den 1.8.1881. Hennes far var läkare 
och blev till sist provinsialläkare på Södra Dal. Elsa ville bli sjukgym
nast men det fick hon inte för fadern, som ville att hon skulle ägna sig åt 
hushållet. Hon utbildade sig med tiden till lärarinna. Hon genomgick 
Anna Sandströms lärarinneseminarium i Stockholm och tjänstgjorde 
vid olika skolor. Hon blev sedan diakonissa och arbetade i den egenska
pen i Uppsala och Stockholm. Hon var husmor på Samariterhemmets 
ålderdomshem i Uppsala från 1933 ti111941, då hon pensionerades. Hon 
avled 1975. 

"Elsa var en intressant kvinna och hade något storslaget över sig. Och 
hon visade värme och omtanke i allt ungänge." Det är det sammanfat
tande omdömet från föreståndarinnan vid Diakonistiftelsen Samariter
hemmet i Uppsala (Elsa Friman bodde där några år mot slutet av sitt liv, 
1967-71 och det var där hennes barndomsminnen nedtecknades), dels 
av brorsdottern fru B Petri, numera bosatt i Borlänge. 

Storm och eldsvåda. 
Utanför vinterstorm, snöyra. Klirrandet av tegelpannor som blåser från 
taken ner på rullstensgatorna. 

Inomhus familjen i lugn samlad till högläsning. 
Då går första kanonskottet, strax det andra. Från kanonerna på ömse 

sidor om kyrkporten. Nattvakten öppnar tornluckan åt det håll eld bru
tit ut. Kyrkklockorna börjar ringa för att kalla ut borgarna till släck
ning. Tunnor på små kälkar, dragna av hästar. Körkarlen med tömmar
na i handen springer bredvid. De hämtar vatten nere vid hamnen. 

(Likadant om somrarna, då medarna hoppar på kullerstenarna, och 
ikapp med dem skvätter vattnet ur sprunnet.) 

Denna gång brann det i utkanten till den ännu obebyggda Skräcklan. 
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För snöns skull kom man inte åt vattentäkterna i gatan. Men släckte 
med snön, sades det. 

En stuga i närheten var helt översnöad, så att ägaren måste gå ut och 
in genom takluckan. 

Före isläggningen om höstarna kunde väldiga vågor av stormen vrä
kas fram över den grunda Dalbosjön och i bränningar kastas upp över 
Dalbobron och bli hängande som isschabrak i alarna utmed kanten av 
Lilla Vassbotten. 

Då var det inte lätt för de kloka små dalbohästarna på väg hemåt med 
sina ofta druckna herrar. 

Det var just nu tiden för den stora emigrationen till U.S.A, möjlighe
ternas land, att komma från armod och mindervärde. 

Södra Dal var min fars provinsialläkardistrikt, varför han såg mycket 
av armodet där. 

Mest inbjudande var Vänern om sommaren med det gamla lilla bad
huset längst ute vid kajen, där madam Lindqvist förde en lycklig rege
ring. Damtid och Herrtid. Överhuvud taget bara flickor och pojkar. Så 
gott som alla lärde sig simma, hoppa och "stupa" från dykdalben, och 
vi lärde varandra livräddning. 

Kyrkan 
Jag minns aldrig att ljusen var tända på altaret i kyrkan annat än vid de 
stora högtiderna. Så var bruket i schartuanska församlingar o 

I kyrkan fanns en kör, och bland sångarna var fru Wibom, vars yng
ste son var Birger Sjöbergs klasskamrat och vän. En gång skulle kören 
öva inför en Gustav-Adolfsdag, men bara några få körmedlemmar in
fann sig. "Vi sjöng i alla fall Förfäras ej du lilla hop, och sen gick vi", 
berättade fru Wibom. 

Det skönaste jag minns från Vänersborgs kyrka var de julottor då 
Andrew Eriksson, en gymnasist från läroverket, sjöng "O helga natt". 
Han och hans bror var inackorderade, hos sin faster Matilda. Fadern 
levde som storviltjägare i Afrika och sände hem till museet många 
märkliga ting. Andrew gick senare ut som missionär till Kina, som han 
måste lämna vid oroligheter 1915-20. Sen kom han hem och blev kyr
koherde i Västergötland. 

Kyrkoherde Hellgren gillade inte söndagsskola utan höll på den gam
la traditionen att barnen skull följa med sina föräldrar i kyrkan. Men 
hans fru, född v o Koch, en självständig och intelligent kvinna, var av 
annan åsikt. Hon började en söndagsskola i folkskolan vid Nygatan och 
bad bl.a. min mor att hjälpa henne som lärarinna. 

20 



Litet om två skolor i Vänersborg 

I Vänersborg fanns ett märkligt skolhem för från födseln dövblinda. 
Grundare och rektor för skolan var fru Elisabet Anrep-Nordin, g.m. 
rektor Fredrik Nordin vid Dövstumskolan. Hon hade i U.S.A. tagit re
da på vad man där kunde för att hjälpa sådana barn och ungdomar. 

Det är obegripligt, hur man överhuvud taget kunnat nå kontakt med 
sådana dövblinda. Barnets intelligens vart kanske bryggan och förbin
delselänken. 

Den dövblinde fick med handen känna över t.ex. ett bord. Sen fick 
han hålla sin hand över lärarinnans hand som med dövstumspråket 
tecknade b-o-r-d. med tålamod och upprepningar lyckades det. Sen pro
noncerade hon b-o-r-d, då eleven med handen fick känna över hennes 
mun och röra sina läppar och tunga på samma sätt, tills vem som helst 
kunde höra, vad han sade. 

Sedan måste hans begrepp och kontakter vidgas så mycket som möj
ligt. 

Eleven Johan förverkligade sin rektors stora förhoppningar. Han lär
de både historia och geografi och kunde läsa blindskrift. Han kunde 
med händerna känna igen vänner, som kom till hemmet och uttala deras 
namn. 

Men flertalet ägde ej denna intelligens. Men kanske i stället en otrolig 
handarbetsintelligens. 

En äldre flicka, som ibland fick mentala raseriutbrott, hade lärt sig 
sticka en dockklänning. Om man tecknade i hennes hand: "Sticka en li
kadan klänning till ett barn, som är så här stort" och gav henne måttet, 
så kunde hon sen på egen hand sticka den beställda klänningen. 

Lokal för detta skolhem var Fredriksbergs herrgård, som låg vid vä
gen söder ut förbi lasarettet och nya kyrkogården. 

Några av eleverna fick en gång resa upp till Stockholm för att visa 
upp skolans möjligheter. Drottning Sophia blev skolans beskyddarinna. 
Skolan flyttade senare till Lund och arbetar fortfarande. 

Något om stadens flickskola, det 2 vånings, 4-kantiga tegelhuset med 
frontespis, som ännu kanhända står där det stått, kanske som grund
skola. 

Det var några föreståndarinnor under 90-talet, Olga Tengström och 
Matilda Sundbärg, som personligen gav de flesta av oss elever deras 
starkaste och bästa minnen från skolan, inte minst genom sin inspire
rande och levandegörande undervisning, som ovillkorligen fängslade 
oss. Tengström i historia och Sundbärg speciellt i litteraturhistoria. 

Båda hade mäktiga gestalter. Matilda rörde sig drottninglikt, Teng-
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ström, man vill nästan säga kejsarlikt med sitt kortklippta hår. Ryggen 
hade genom någon skada blivit fixerad bakåt. Hennes nästan manliga 
ansikte, strängt men icke utan skymtande värme och med en väl tillba
kahållen nästan munterhet. 

För att disciplinera elevernas komihåg var det strängt förbjudet att 
återvända till skolan, om man glömt någonting. En dag hör fröken 
Tengström att det prasslar misstänkt ute i vestibulen. Därute står kapten 
Jonssons allra yngsta ur barnaskaran. Rosiga två äpplekinder, två run
da blå ögon, som ser upp på mot den mäktiga och säger: "Jag är bara 
ett litet förberedande barn, som har glömt sina galoscher." 

När någon orättfärdighet begåtts, var det alltid fröken Tengström 
som trädde in i klassen som rannsakare och domare. Då skälvde alla 
barnahjärtan som löv på aspen, även de oskyldigas. 

En flicka, som fått anmärkning i sin bok att ta med hem, strövade en 
timme omkring i stan, innan hon vågade sig hem. Det var så att under 
lektionen hade vi i grupper fått gå fram till katedern för att se bilder av 
de romerska kejsarna. "Av Nero har jag ingen bild", säger fröken. 

En bänkkamrat viskar till mig: "Om Gunla och Sigrid flyttar sig litet, 
finge vi se en god bild av Nero", och hon fnissar till. 

Genast är friden borta. "Vad sa du, Ann-Sophie?" Om det gällt liv 
eller död, hade hon inte av försynthet kunnat upprepa vad hon sagt. 

När Matilda Sundbärg kom som föreståndarinna, försvann stränghe
ten. Vi barn undrade rent av hur det var fatt med hennes moral, då hon, 
tvärtemot våra mödrars avskydda förhållningsorder, förbjöd de större 
flickorna att komma till skolan med förkläden, "som fladdra omkring 
Er när Ni springer". 

Lärarinnorna undrade, hur det skulle bli inom kollegiet i synnerhet 
med kollegan Ada Rosengren, som inte besvärades av självdisciplin. Det 
var om henne som lärare Halvor Lindell sade: "I denna stad finns en
dast 3 personer med förstånd: Ada Rosengren, Nils Bergius och jag." 
Ada Rosengren reste och höll föreläsningar vid arbetarinstituten, som 
börjat med sitt arbete vid den här tiden. 

Matilda Sundbärg flyttade efter ett par år till Stockholm och blev fö
reståndarinna vid Anna Sandströms seminarium med dess nya friska 
undervisningsideer i stil med Grundtvigs folkhögskolesyn. 

Seminariet blev något av en högskola. Där gick en del ungdom, som 
inte siktade mot lärarinnekallet, som Harriet Löwenhielm och Elsa 
Björkman-Goldschmidt, Birger Sjöbergs diktaresyster och hennes vän. 
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Idyllen Vänersborg 
Luften frisk och ren. Ofta blåsväder. Men stundom vid förlig vind från 
Vargön genomsyrades staden av den förskräckliga lukten från pap
persbruket. Då och då hästtramp mot gatstenarna och skrammel av 
hjul. Dock på lördagsförmiddagen mångfaldigat under torghandeln. 
Klapptränas ivriga slag, dagen i ända, från den takförsedda tvättbryg
gan nedanför svängbron. 

Genomträngande signaler från någon avgående ångbåt. På sommar
kvällarna musik från Strömsborg. 

Tänk att vattnet var så rent i innerhamnen att den kokade rena tvät
ten från tvättstugorna drogs ner på kärra för att sköljas och klappas. 

Torget, i storlek imponerande, låg vanligen fridfullt och tomt med 
undantag för två stånd utanför Sjöbergs affär med godsaker, bl. a. 
Kungälvs mjuka pepparkaka med färggranna påklistrade papper. Speci
alaffärerna Almqvist och Zachau var de första som skaffade sig telefon, 
på slutet av 90-talet. Dessa användes till att börja med av vem som så 
behövde - utan att någon tänkte på ersättning, vad jag minns. Man 
kunde skicka bud till någon flera kvarter bort, att denne söktes per tele
fon. 

Skolflickor i mellanklasserna kunde gå på styltor genom hela staden 
till skolan "utan att någon gång stiga ned på gatan". Ingen förvånades 
eller tittade. 

Flera gånger i veckan kom en fru Johansson in i köket och sålde 
färskt bröd ur två stora korgar, som hon drog genom staden på sin kär
ra. Hon såg ut som en liten bulle själv med utstrålande lugn värdighet. 

Lilla Paris och Wenersborg 
Den tjusningens idyll, det ljusa skimmer som Birger Sjöberg trollat in i 
det namnet är väl en oförtjänt gåva, som vänersborgare med kärlek an
ammat. 

Ser man tillbaka på Wenersborg som sin barndoms stad, ligger den 
också i ett ljus och ter sig mer eller mindre som ett paradis. Således ett 
par bokstäver lagda till Paris. 

Men när vi på 90-talet kallade Wenersborg "lilla Paris" var det ett 
öknamn, ett högfärdsnamn. Det finns flera städer än Wenersborg i Sve
rige man kallade Lilla Paris, som ett förtjänt öknamn, en besk kritik på 
grund av gentilare levnadsvanor, dyrbarare middagar och supeer o.s.v. 
än som var vanligt i småstäderna. 

Men det var de i Wenersborg som ville, att stadens framåtgående 
skulle i stället visa sig i borgarnas vidgade intressen, i folkbildning, i fle
ra industrier m.m. 
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Privatlärare Lydeli vann stadens bevågenhet för alla de gymnasister 
som tack vare hans undervisning blivit studenter. Själv hade han av exa
mensskräck aldrig vågat gå upp i denna examen. När landshövdingens 
betjänt första gången bevärdigade honom med inbjudan till årets stora 
bjudning på residenset, svarade han: "Hälsa och säg att av princip går 
jag aldrig på sådana tillställningar." 

Mina föräldrar måste ju också bjuda igen någon gång dem de varit 
bjudna hos, stora svep av människor. Efter ett sådant tillfälle, då vi gick 
och släckte oljelampor och ljuskronor, utropade min far med en lättna
dens suck, som hördes i hela huset: "Håhåjaja! Nu är det då över för 
den här gången." I detsamma märkte vi att en gäst återvänt i tamburen 
för att hämta någon glömd persedel. Ingen hade lust att se till vem den
ne någon var. 

Istället älskade föräldrarna att vännerna kom av sig själva när de ha
de lust. Därför fanns alltid en bit mat i skafferiet till kvällsmål. 

Om familjen Sjöberg finns ingenting i min gamla minneslista att plocka 
fram. Intet annat än många möten med fadern på Drottninggatan, där 
ju affären låg. Hans gång var inte så tung och värdig, som herrars vanli
gen på den här tiden, utan liksom mera naturtrogen. Hans kastanjeröda 
mycket småkrusiga herrskägg ser jag ännu lysa i solskenet. 

"Rådmannen" minns jag tydligt - runda, rosiga kinder, små vita 
polisonger. Hans bleka fru bredvid. De hade en brorsdotter i vår klass, 
en av de bäst begåvade där. Hon blev känd folkskollärarinna i Stock
holm, också författarinna Elsa Carlsson. 

Det fanns många skolhushåll i Vänersborg, bl.a. ett för en familj från 
Trollhättan. Dådärvoro 7 barn, kom de att i många år tillhöra stadens 
skolvärld. Det låg ett solljus över den familjen - även om de själv ej vo
ro medvetna därom. Käcka, öppna att mottaga livets goda och stora gå
vor. 

Modern lämnade under terminerna för barnens skull deras trevna 
hem i Trollhättan, där fadern var länsman, för att barnen skulle få en 
fullgod grundutbildning. En av flickorna, Gunla, fortsatte efter skolans 
slut tillsammans med Gertrud Blume, gymnasiestudier privat och tog 
studenten vid läroverket 1901 eller 1902. De blev två av dess allra första 
studentskor. Av systrarna som alla gifte sig, lever nu endastElin Fern
holm, Lidingö. Så också den äldste brodern, överstelöjtnant Elov Berg
gren, nu 90-årig, Österskär. På grund av sin språkkunnighet i ryska sän
des han då det begav sig, att föra hem svenskbyborna från Ukraina och 
Svarta Havet till Sverige. 

Vid den sista koleraepidemin på 1830-talet kom dr Blume till Sverige 
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från Danmark. Han blev svensk medborgare. Han var gift 2 gånger och 
hade många barn i båda äktenskapen. En dotter i första giftet, med den 
danska hustrun, blev maka till prosten Söderblom i Trönö. Sålunda 
blev den gamle dr Blume morfar till Nathan Söderblom. Riber, äldste 
sonen i andra äktenskapet var samtidig i Uppsala med denne och gick 
där under namnet "Nathans morbror". 

Nu satt den 90-årige doktorn där i vardagsrummet i sin höga länstol, 
en fader Abraham, vit i skägg och hår och ansikte, en kraftig lång man, 
för det mesta läsande. till vardags gick man inte fram och hälsade för att 
inte störa. Han och hans hustru ägde ett stort envåningshus med fronte
spisvåning (som hyrdes av f.d. häradshövding Agrell och dennes 2 gam
la systrar) i hörnet Residens-Nygatorna. Man kom in på en lång kuller
stensgård, kantad med röda uthuslängor. Slutade vid en grind till en li
ten trädgård med utsikt utåt Vänern. Mitt i trädgården låg ett runt lust
hus, många fönster, färgade glasrutor. 

Hur kunde en familj med liten pension och ingen förmögenhet få råd 
bekosta sina barns studier? Statlig hjälp fanns ej, och stipendier tilldela
des väl mest äldre studenter. Det lyckades tack vare modern med hjälp 
av två gamla trotjänarinnor, Kajsa och Maja-Lisa. Kajsa var en skicklig 
kokerska. Man tog emot matgäster: några lärarinnor, en notarie m.fl., 
som alla blev o hemmets vänner. 

Med tillvaratagande av alla möjligheter och stor sparsamhet blev sö
nerna Riber läkare (stadsläkare i Lysekil), Lars ingenjör i Eskilstuna, 
Gustaf officer i Stockholm - döttrarna Ester och Gertrud lärarinnor. 
Ester föreståndarinna i Västerås och Strängnäs. 

Glimtar från det sociala Vänersborg i vår barndom på 1890-talet. 

Jag minns en man som brukade om. mornarna komma in köksvägen och 
tigga med alltid samma fråga: "Finns det någon sill i dag?" Sill var det 
allra billigaste på den tiden. Han kallades allmänt "Trollhättan". Han 
var snarare ung, men hans ansikte var härjat. Man såg honom aldrig 
drucken. Men jag minns honom sovande i solen, hans svarta krusiga hår 
mot det gröna gräset på jeten vid svängbron. 

Många år senare av en tillfällighet på Kyrkogården bevittnade jag 
hans begravning. En kista bars in, åtföljd av präst och dödgrävare. Inte 
en enda s.k. sörjande. 

En gång, då vi strövade omkring på den obebyggda Skräcklan, kom 
vi in på Fattighusets gård, där vi hörde några förskräckliga skrik från en 
uthusbyggnad. En vårdare erbjöd oss att se de sjuka. En och en vorode 
inburade med några sängkläder på golven. Vårdaren kunde iakttaga 
dem genom gallervägg. 
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Det fanns en "fru Andersson på Stigen", jag tror på Dalslandssidan 
av Vänern. Hon hade satt i gång ett större väveri för att ge arbete åt 
kvinnor i denna fattiga tid. Hon var tydligen en begåvad energisk kvin
na, före·sin tid. Hon kom till min far och frågade om han ville bli läkare 
på ett hem för nervsjuka. Hon hade köpt en gård som hette Restad för 
ändamålet. Genom en tids studier på hospitalet i Kristinehamn sökte 
han göra sig kapabel för denna sjukvård jämte sin provinsialläkare
tjänst på Södra Dal. Det blev begynnelsen till Restads nuvarande stora 
sjukhus. 

En gång kom dåvarande komministern Sundborg upp till min mor. 
Han var också präst på fängelset. Han var mycket villrådig för vad han 
skulle göra med en kvinnlig fånge, som var förtvivlad och omöjligt kun
de finna någon frid. Hon hade ehuru ogift fött ett barn och i fasa över 
denna skandal dödat barnet. Min mor såg till att man skaffade en väv
stol i kvinnans cell, och så kunde hon hjälpa henne med väven och un
der tiden få henne att tala ut och komma till ro och finna en väg för 
framtiden. 

De sociala graderingarna var så många att det var besvärligt att hålla 
reda på dem. Trots all klasskillnad och fattigdom hörde man aldrig kra
vet på jämlikhet. Det fanns i allmänhet en personlig och lugn värdighet 
över hantverkare och jungfrur. 

Det var på 1890-talet som skräddarmästare Palm kom till Vänersborg 
för att väcka samvetena och arbetarnas kampvilja. Han nekades att tala 
inom staden. Det låg en gård på andra sidan järnvägen och stadsgränsen 
vid Torpabron. Med ett uthustak som talarstol talade Palm och hördes 
förträffligt. Vår medvetna och kloka jungfru Sara hade tagit mig med. 
Där stodoutmed järnvägsstaketet kanske ett hundratal människor. Av 
det lilla jag hört om Palm tidigare hade jag väntat mig något lustigt. 
Men jag minns, hur det kändes att bli träffad i sin lugna barnslighet: 
"Det här är ju sant!" 

26 



Konstgåva till gillet 

Från vänersborgsfödde konstnären och gillebrodern Herbert Carlsson 
Åre har gillet som gåva fått mottaga två utsökta konstverk med väners
borgsmotiv. 
I samband härmed skriver han: 

"Såsom äkta vänersborgare under mina 17 ungdomsår, så har alltid 
senare, denna ungdomstid levat kvar i minnet utav staden, med planta
get, med vattnet och stränderna. 
Jag minns staden mycket liknande såsom Birger Sjöberg uppfattat den i 
sina sånger." 
Minnen från sin ungdoms stad tolkar han finstämt i dikten Min barn
doms stad. 

Gustav Herbert Carlsson är född i Vä
nersborg 1912 och bosatt i Are sedan 
1945. 
Ur Svenska Konstnärer, Biografisk 
handbok citerar vi: 

Finstämd lyrisk naturmålare. Han har 
särdeles väl med gouacheteknikens möj
ligheter i en mjuk och harmonisk kolorit 
fångat df!n Svenska sommarens bloms
terflora. Representerad i Vänersborg och 
Östersunds museum. Aven i privata 
svenska och utländska samlingar. 
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MIN BARNDOMS STAD 

Susa vass i mjuka vågor 
vid den strand 
där barn jag var, 
din metalliskt rena ton 
som barndoms sång 
än stiger klar. 

Vagga! - oljeblanka vatten 
spegla båten i 
den hamn,! 
där jag stavade 
och lärde 
vita skutors akternamn. 

Kullerstenar plank 
och kåkar gav idyll 
åt små kvarter, 
endast minnet åter
ställer vad som 
tidens kraft rev ner. 

Ofta var de mig så nära 
sommarns svalor 
ur det blå 
låtsades att fånga 
vingar som jag 
aldrig kunde nå. 

Måla än med parkträds 
lövverk, - solljus-stänk 
på gång jag gick,! 
teckna vårträd,! -
än mot himmel, 
siluetter för min blick 

(tidigt 20-tal) 

Rulla klang ur gråstens
murar, stäm till andakt 
Wänersborg, 
aftonljus på kyrktorns
spira, skimra,! -
över park och torg. 

Kuttrar ännu trådsnärjd 
duva, under språng 
på gamla hus,? 
dyker gädde-biten 
löja, än för 
måsens vingesus? 

Dofta skönt i solljus
flöde, liljeväxt 
och vit syren, 
viska mig på blomster
språk, att rosens 
färg än lyser ren. 

Låt ännu min eka styra 
ut på äventyrlig färd, 
låt mig drömma 
att få resa 
hem till barndoms 
ljusa värld. 

Bortom fjäll och vidders 
blånad, finns en strand 
med båtar små 
och jag hör, hur höga 
vassrör, susar sången 
nu som då. 



ÅRSKRÖNIKA 1986 
Åren träs upp på livets tråd, likt smultron på ett grässtrå. År läggs till år 
likt ruttnande äpplen i universums kompost. Var god välj poetisk bild 
allt efter ditt sinnelag. Det krävs ju onekligen ett positivt sinne, ett slags 
humörets goda grundkondition för att hålla hoppet om mänskligheten 
vid liv när man sitter vid TV :n och ser våldets och terrorns offer och alla 
de katastrofer som människan åsamkar sig. 

1986 var året då Sverige vaknade upp ur drömmen om landet utan po
litiskt våld. Mordet på statsminister Olof Palme innebar slutet för Sveri
ge som landet där landets högste styresman kunde gå och promenera på 
gatorna som en "vanlig människa", slutet på en politisk idyll. 

Under året fick världen två påtagliga bevis på teknikens sårbarhet. 
När rymdfärjan Challanger exploderade och när kärnkraftverket i Tjer
nobyl spydde ut sitt cesium över oss fick vi brutala men på sätt och vis 
nyttiga bevis för att vi aldrig får lita blint på tekniken. 
Årets praktfullaste stjärnfall stod Raffe med hatten för. Utnämnd till 
årets svensk och i förhandlingar med självaste Gyllenhammar om mil
jardaffärer smög Björn Gillberg ut en liten notis om att El Sayed aldrig 
haft någon doktorshatt, att han hattat lite hit och dit med sanningen. 
Att hundratals aktieägare under en natt kunde känna sig blåsta på mil
jonernas mångfald för en bagatell borde få alla med aktier att ligga 
sömnlösa. Tur att man inte har aktier, det är ju synd för att travestera 
Tage Danielsson, en underbar människa och humorist som gick ifrån 
oss i somras. Även Gösta Bernhard lämnade jordelivet och vi får hop
pas att Tage och Gösta sitter och skrattar tillsammans vart nu humoris
ter tar vägen. Jag tror nog att de får sin "timlön i himlön" som Tage 
skrev i en dikt. 

Vad har då hänt i den skyddade verkstaden i år? En trollhättepolitiker 
hade det tvivelaktiga omdömet att kalla Vänersborg för skyddad verk
stad. Tvåstadskäbblet har i år nått nya lågvattenmärken. Så länge vi har 
kunnat hålla vår dåliga grannsämja för oss själva var det väl inte så far
ligt, men när Sveriges största tidning Dagens Nyheter ägnat en halvsida 
åt oss vinklat som en byträta på landsorten med bild på Wollmar Dani-
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elsson frän Vänersborg och Lars Jonsson från Trollhättan båda presen
terade med en lätt anstrykning åt bond-komikerhållet, då är det inte 
fullt så roligt. Nu är det ju inte ens fel att två träter, ibland är det inte 
ens fel, och jag tror faktiskt att vår konkurrens och rivalitet i det stora 
hela är nyttig både för Vänersborg och Trollhättan. Skall vi vara ärliga 
så har Trollhättan en del goda sidor. En kommun som kan producera 
fenomen som Roy och Roger på macken måste ha sina kvaliteer. "Ring 
mig sen" och "Vi ses i morn" är två enkla fraser som gjort svenska fol
ket på gott humör. 

Mig förefaller det också som om vänersborgarna blivit på mycket 
bättre humör på senaste året. Vi har fått uppleva hur förslag till sats
ningar svischat genom beslutande församlingar med blixtens hastighet. 
Enligt Göran Eriksson skall vi ta vårt första dopp i en revolutionerande 
badanläggning på lasarettsområdet år 1990. Badet är så fint och nyska
pande enligt Göran och ska man tro honom så verkar badet så fint att 
man knappt behöver bli blöt en gång. Rehabiliteringsklinik, vänerport 
med marina och laxfiskecentrum, kontorslokaler och kanske till och 
med bostäder kommer att göra området mycket attraktivt. Kan man 
tänka sig ett bättre läge vid vattnet och 200meter till gågatan och cent
rum. 

Gågatan verkar nu accepterad och gillad av de flesta. En handelsut
redning visar också att handeln ökat med 200Jo medan ökningen varit 
10% i landet i övrigt. När nu gågatan finner sin form så vore det fint om 
det kunde hända lite roliga ting på Residensgatan från fängelset bort till 
Götes blommor. Då växer ju själva centrum med 50%! Sen återstår ba
ra att skaka liv i den idag märkligt döda Hamngatan som ju faktiskt se
dan gammalt varit tänkt och formgiven som Vänersborgs framsida med 
ansiktet vänt mot vattnet. Parkeringshuset som snart skall börja byg
gas, kanske rentav klart till sommaren, blir väl ingen attraktion precis 
men en nödvändighet. 

Tändstickens hus på Östergatan 21 har rönt skiftande öden genom 
åren. Bostäder för tjänstemän fram till Kriigerkraschen, skollokaler för 
läroverket, administrationslokaler för länssmuseet och nu konsthant
verkarnas hus. Huset har gjorts om till ateljeer och utställningslokaler. 
Här lyser nu så hemtrevligt på kvällarna. Hit kan man gå för att ta sig 
en kopp kaffe eller titta på och förstås köpa våra duktiga hantverkares 
alster. Se nu till och gå dit också! Handen på hjärtat, vi vänersborgare 
kan ju vara lite tröga och slöa när det gäller nya saker som händer. Bild
likt talat så hör man en stor smäll vid sextiden när alla dörrar stängs till 
hemmets lugna vrå och stadens invånare verkar bortsopade från jordens 
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yta. Jag har på senare tid pratat med flera som flyttat hit och alla vittnar 
om hur svårt det är att få kontakt med folk. Det verkar ju lite ogästvän
ligt. Är vänersborgaren en inpyrd huskatt eller håller vi oss inne för att 
det inte finns någon plats att träffas. Eller hemska tanke, är vi lite för
näma och inkrökta av oss? Även om vi ju alla vet att vänersborgaren är 
lite mer begåvad och redig än de flesta så behöver vi ju inte stänga in
flyttingarna ute. Dom kan ju ha något att komma med trots att de är 
barnfödda i Flen eller Mjöl by. 

För Arla sinade mjölken och nu läggs fabriken på Vassbotten ner. 
Trots att det är trist när industrier läggs ner så måste vi ändå vara glada 
och stolta över att så gott som alla antällda fått nya jobb. Det finns 
också flera spekulanter på anläggningen, bland annat ett företag i 
plastbranschen, så risken att arlaområdet blir industrislum är liten. 

Arlas granne, brägårn i folkmun, Andersson, Larsson & Co på brev
papperet, har byggt nytt och bland annat fått en av Sveriges förnämsta 
köksutställningar. Männen bakom är som alla vet Gilles brädorna, för
låt Gillesbröderna skall det det vara, Harry och Gunnar Berger och Ag
ne Jengard. 

På tal om industriområden så är nu första etappen av Båberg slutsålt 
och byggklart. Hit flyttar bland annat flera Trollhätteföretag och här 
kommer också B&W att bygga varuhus som blir större än det som OBS 
bygger i Trollhättan. Dessa fakta har väckt ont blod i grannkommunen 
och de hävdar att vi skulle avstått från Båberg. Detsamma tycker en del 
handlare i stan, konkurrensen blir hård. Stans nyaste industri är ett 
kycklingkläckeri på Torpa där 70 000 kycklingar ska se dagens ljus per 
vecka. Om de nu får någon chans att se dagsljus innan de hamnar i mag
säckens mörker. Varje vecka framöver kommer Vänersborg att besökas 
av 7 japaner som åker jorden runt och genom att besiktiga kycklingar 
akteröver avgör deras kön! Det finns sannerligen en del märkliga yrken 
att välja på idag utöver lokförare och brandman. 

På en av stadens vackraste platser har vänersborgarna dansat och ro
at sig i långliga tider. Karlsberg hetter det förr, nu heter det Dalaborgs
parken och här har det i år firats 60-årsjubileum med jubel i busken. Ar
ja Saijonmaa, Karlsson på taket och dundrande discotek. Jag och hust
run vågade oss dit en helt vanlig onsdagskväll och fann romantisk stäm
ning och äkta gammaldags parkkänsla. Utsikten från serveringens tak 
en sommarkväll är magnifik! Jag kan också meddela att de flesta som 
var där var nyktra och trevliga om nu fördomar om folkparker får er att 
tro motsatsen. Återigen väcks frågan om vänersborgarna utnyttjar en 
tillgång som parken på rätt sätt. Parken är öppen hela dagarna och är 
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då ett paradis för barn med barnens zoo, lekpark och golfbana. 60 år är 
väl ingenting säger kanske Gunnar Johansson och det med rätta. Det är 
100 år sedan som sjökaptenen C W Carlsson gick iland och startade 
tryckeri. Jubileet har man firat på bästa sätt genom att bygga ut och sat
sa på framtiden. Carlssons Tryckeri har bland sina meriter att ha tryckt 
Gillets årsskrift i 55 år i obruten följd. För mig är det en speciell glädje 
att besöka tryckeriet eftersom Erik Lind, min farfar, finns på foto i ent
ren som en av de tidigare delägarna. Det är sådant som gör det så trev
ligt att vara infödd vänersborgare, man får hela tiden påminnelser om 
sitt förflutna. Vid promenader på stan så känner man eller känner igen 
de flesta och har man då någon av veteranerna med sig så kan de berätta 
om var de bor, vem de gifte sig med, deras föräldrar och börjar en vete
ran nysta i någon tråd så får man snart ett pampigt släktträd med anek
doter och smeknamn nog för att fylla en roman. Denna alla-känner
alla-effekt kan vara en tillgång för en inföding men också fungera som 
en effektiv spärr mot inflyttingar om den används fel. 

Kulturlivet gjorde sig påmint under hösten med några kraftiga råso
par utdelade på bästa plats i ELA. "Turistmålaren" Erixon hoppade på 
"Målarkludden" Emanuelsson så koloriten stänkte. Konstnärer ska ha 
temperament och jag tror faktiskt att ELAs läsare hade ganska roligt åt 
det hela. 

Utgren från tennisklubben fortsätter att övertyga. Utgren är en fin 
ambassadör för Vänersborg. Konkurrensen i hans sport har blivit sten
hård med massor av världsstjärnor från lilla Sverige. 
Ett annat stjärnskott som skjutit sig in i Sverigeeliten är unga bågskyt
ten Jessica Nyberg. 

Vår egen trubadur Frank Johnsson har i år äntligen kommit ut med 
en skiva med sina bästa sjöbergstolkningar. Frank och Birger är en här
lig kombination och Franks mjuka röst och drivna gitarrspel är en fröjd 
för örat. På tal om Sjöberg häcklades jag häromkvällen av två av mina 
bästa vänner som påstod att jag inte vågade skriva något nedsättande 
om helgonet Sjöberg, och de ställde en flaska visky i utsikt om jag trots 
allt gjorde det. Mitt mod inför sådana utsikter är lejonartat så här ska ni 
få höra: 
Birger Sjöberg var en stor författare och jag har stort nöje av att spela 
och lyssna till hans visor. Jag vill dock bestämt hävda att Sjöberg var ur
dålig på att spela bandy och att han aldrig skulle platsat i IFK Väners
borg som nu difinitivt hamnat i eliten där vi vänersborgare så självklart 
hör hemma! Med detta nedsättande omdöme om Sjöberg räknar jag 
med att ha vunnit vadet och ser fram emot att kanske redan i kväll få 
njuta segerns sötma! 

32 

A llhe!gonaajton 1986 
Håkan Lind 



t 
MINNESRUNOR 1986-87 

Under tiden juli 1986 t o m juni 1987 har 20 gillebröder fullbordat sin 
jordevandring och för alltid lämnat vår krets. Vi lyser frid över våra 
bortgångna gillebröders minne. 

Civilingenjören GUNNAR WEDELFORS var född i 
Vänersborg den 15 juli 1904 och avled i Göteborg den 24 
augusti 1986. 
Efter studentexamen i Vänersborg och civilingenjörs
examen vid Chalmers Tekniska Högskola var han åren 
1929-32 anställd vid AB Pumpindustri i Göteborg. 
1933 anställdes Wede!fors vid Götaverken där han var 
verksam fram till sin pensionering. Åren 1943-45 var 
han assistent vid Chalmers och sedan 1943 speciallärare 
vid GTI - en tjänst som han uppehöll även efter pen
sioneringen. 
Han inträdde i Gillet 1953. 

Redaktören STURE JOHANSON föddes i Vänersborg 
den 8 september 1923 och avled i Stockholm den 3 sep
tember 1986. 
Efter läroverksstudier genomgick han Birkagårdens 
folkhögskola och fick därefter anställning som journa
list hos Svenska MorgonbiadeL 1958 gick han över till 
Svenska Dagbladet och 1968 blev han medarbetare i 
Tidningen Byggnadsindustrin, där han var verksam till 
sin död. 
År 1981 tilldelades han Olle Engkvist-priset för sina ut
omordentliga insatser som byggnadsjournalist. 
Sture Johanson var under många år en uppskattad med
arbetare i Gillets årsskrift. För dessa insatser tilldelades 
han 1984 Gillets medalj. 
Han inträdde i Gillet 1957. 
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F bagaren HILDING KARLSSON var född i Vassända 
Naglum den 6 augusti 1911 och avled i Vänersborg den 
21 september 1986. 
Efter avslutad skolgång började Karlsson sin utbildning 
i yrket hos Axel Ericssons Bageri på Edsgatan, där han 
kom att stanna i 19 år till 1944, då han startade och drev 
eget bageri på Blåsut, fram till 1956. 
I yngre år var han intresserad av cykelsporten, men hans 
stora intressen var familjen samt resor och sommarstu
gan, där han gärna tillbringade sin lediga tid. 
Hilding Krisson inträdde i Gillet 1951. 

Vaktmästaren BERTIL JANSSON var född i Ryda
holm den 26 september 1915 och avled i Vänersborg den 
21 september 1986. 
Bertil Jansson var stamanställd militär innan han flytta
de till Vänersborg. 
Efter en tids anställning vid stadens skogar fick han an
ställning som vaktmästare vid Fritidsnämnden, där han 
tjänstgjorde fram till sin pensionering. 
Inom Vänersborgs Skidklubb var han under 19 år verk
sam som sekreterare samt därefter några år som ordfö
rande. För sina insatser inom VSK fick han 1982 motta
ga Wibomstipendiet. Jansson var även mångårig med
lem i Sjung-Sjung, där han en tid var sekreterare. 
Han intogs i Gillet 1985. 

Platschefen SVEN OHLSSON var född i Vänersborg 
den l november 1919 och avled den 8 november 1986. 
Efter skolåren arbetade han några år vid Flygmotor i 
Trollhättan för att därefter under 18 år vara verksam 
som trafikskolelärare i Vänersborg. 
Efter utbildning till mentalskötare arbetade han på Nor
ra Klinikerna fram till sin pensionering. 
Men det var inom biografbranschen han hade sitt stora 
intresse. Redan 1944 började han tjänstgöra som bio
grafmaskinist och fortsatte sedan alla år inom denna 
bransch, de sista åren som platschef på sagabiograferna 
i Vänersborg. 
Sin fritid ägnade han gärna åt sommarstugan på Vän ers
näs. 
Sven Ohlsson inträdde i Gillet (1951) 1985. 



F länsläkare GÖST A CEDERGREN var född i Stock
holm den 8 oktober 1905 och avled i Linköping den 9 
november 1986. 
Efter studentexamen i Vänersborg blev han med kand i 
Uppsala 1928 samt med lic i Stockholm 1932. Han 
tjänstgjorde som provinsialläkare i Umeå distrikt, som 
länsläkare i Blekinge län, samt fr o m 1957 i Östergöt
lands län fram till sin pensionering. Cedergren har även 
varit skepps-, skol-, och företagsläkare. 
1964 var han chefsläkare för FN :s internationella styr
kor i Mellanöstern. Han har även haft såväl kommunala 
som statliga uppdrag, och han var sedan 1948 medlem 
av Rotary. 
Kulturhistoria samt resor var hans stora intressen. 
Cedergren inträdde i Gillet 1930. 

F köpmannen CARL-ERIC CLAESON föddes i Vä
nersborg den 21 april1916 och avled där den 29 novem
ber 1986. 
Efter skolåren arbetade han under många år hos An
dersson & J o hans sons Speceriaffär och var därefter en 
tid anställd som bokhållare hos Herbert Anderssons 
Musikaffär i Vänersborg samt hos Lundquists Elektri
ska i Trollhättan. 194 7 övertog han kioskrörelsen på 
Storgatan, som han drev fram till 1978. 
Claeson har varit förbundsordförande i Sveriges Kiosk
ägares Riksförbund, samt ordförande i dess lokalföre
ning. Han har även varit ledamot av stadsfullmäktige. 
Inom Old Fellow verkade han en tid som finanssekrete
rare. 
Claeson inträdde i Gillet 1955. 

F rörmontören ERIC ERICSSON var född i Väners
borg den 23 augusti 1904 och avled där den 25 januari 
1987. 
Efter skolåren arbetade Ericsson en tid på Tenggrens
torps Tegelbruk samt på A F Carlssons Skofabrik. Sin 
utbildning till rörmontör fick han hos dåvarande Öster
berg & Berntsson i Vänersborg, där han arbetade under 
många år. Han har även varit anställd hos Er landssons 
Rörledningsfirma samt hos VSP, men övergick till 
Vargöns Pappersbruk där han arbetade fram till pensio
neringen. 
I unga år var Ericsson en framstående brottare, vilket 
hans prissamling samt diplom från Västergötlands Id
rottsförbund vittnar om. 
Han blev medlem i Gillet 1977. 
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Ingenjören JOHN NORDFELDT var född i Väners
borg den23mars 1921 och avled i Falun den 30 januari 
1987. 
Efter realexamen i Vänersborg fortsatte Nordfeldt sin 
utbildning och tog ingenjörsexamen i Stockholm. 
År 1946 kom han till Falun och knöts till STORA som 
forskningsingenjör vid centrallaboratoriet, där han ver
kade till sin pensionering 1983. 
Politiskt intresserad tillhörde Nordfeldt moderata sam
lingspartiet, där han hade olika uppdrag. Vidare var han 
intresserad fotograf och under 1950- och 60-ta1et ordfö
rande i Falu fotoklubb. Han var även aktiv inom såväl 
scouterna som Frimurareorden. 
Nordfelt inträdde i Gillet 1943. 

F frisörmästaren NILS RAHPP föddes i Vänersborg 
den 4 maj 1913 och avled i hemstaden den 2 februari 
1987. 
Efter avslutad skolgång började Rhapp år 1927 sin ut
bildning i yrket hos frisörmästare Bruno Sterner och av
lade 1933 gesällprov i Uddevalla. 
Efter 20 års tjänst hos Bruno Sterner öppnade han egen 
frisersalong på Vallgatan 17- en verksamhet som han 
drev under 33 år fram till 1980. 
Nils Rhapp inträdde i Gillet 1951. 

F organisatiOnschefen GEORG LINDBERG var född i 
Vänersborg den 22 januari 1899 och avled i Malmö den 
9 februari 1987. 
Efter avslutad skolgång tog Lindberg 1917 värvning vid 
Kronpriqsens Husarer i Malmö, där han tjänstgjorde 
som stamanställd furir till 1927, då regementet lades 
ner. 
Han fick därefter anställning hos försäkringsbolaget 
Balder men övergick sedermera till Svenska Liv, där han 
avancerade till organisationschef. 
Georg Lindberg var medlem i Frimurareorden. 
Han intogs i Gillet 1947. 



F hypoteksdirektören FILIP ERLANDSSON var född i 
Munka Ljungby den 21 augusti 1909 och avled i Väners
borg den 28 februari 1987. 
Erlandsson blev student i Kristianstad 1930 och avlade 
jur kand examen i Lund 1935. 1939 kom Erlandsson till 
Länsstyrelsen i Vänersborg och 1942 blev han direktör 
för Västgöta Dals stadshypoteksförening, där han var 
verksam fram till sin pensionering 1974. 
Erlandsson hade många uppdrag i kommunens tjänst 
och var ledamot av olika nämnden. Han var dessutom 
Rättens ombudsman under många år. 
Hans stora intresse var frimurarelogen Räta Vinkeln, 
där han var mångårig ämbetsman, tillika sekreterare i 
byggnadskommitten. 
Erlandsson inträdde i Gillet 1978. 

F disponenten RAGNAR CEDERGREN var född i Vä
nersborg den 2 maj 1907 och avled i Båstad den 5 mars 
1987. 
Efter studentexamen och reservofficersutbildning fort
satte han studierna i Tyskland och avlade textilingen
jörsexamen 1931. Han praktiserade därefter i såväl Eng
land som Frankrike. Cedergren var inköpschef vid NK i 
Stockholm åren 1934-37 och fick därefter anställning 
vid AB Turitz & Co. Från 1939 var han affärschef och 
disponent för EPA-företagen på olika platser, bl a i Gö
teborg där han verkade fram till sin pensionering. 
Ragnar Cedergen deltog i finska Vinterkriget som kom
panichef för svenska frivilliga och tilldelades bl a Fri
hetskorset med svärd och eklöv. 
Han intogs i Gillet 1930. 

F pappersarbetaren VIKTOR ANDERSSON var född i 
Vänersborg den 15 maj 1900 och avled där den 7 mars 
1987. 
Efter skoltiden blev Andersson i unga år anställd som 
kusk på dåvarande Hyrverket, där han arbetade till1927 
då han tog anställning som taxichaufför vid Nordströms 
taxistation. 
Under fler år drev han egen taxirörelse men överlät rät
tigheterna 1947 för att övergår till järnvägen som gods
utkörare. 
1951 började han på pappersbruket Vargöns AB, där 
han ansvarade för utlastningen. 
I yngre år var Viktor Andersson aktiv sångare i Sjung
Sjung. 
Han inträdde i Gillet 1961. 
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F åkeriägaren JOHN JOHANSSON föddes i Bergen i 
Norge den 24 juni 1910, men kom redan under sitt för
sta levnadsår till Vänersborg, där han avled den 9 mars 
1987. 
I unga år började Johansson som kusk hos sin fader, 
som då drev Vänersborgs Expressbyrå. När bilen tog 
över hästens roll började John köra företagets likbil. 
Han var även en tid ambulansförare, och 1947 etablera
de han sig som taxiägare. 
Vid faderns död övertog han företaget, som han utveck
lade till betydande omfattning. 
Johanssons stora intresse var arbetet men han gjorde 
även långa bilresor både i Sverige och utomlands. 
Johansson var medlem i Hantverksföreningen. 
Han inträdde i Gillet 1955. 

F fastighetsförvaltaren BERTIL SÖDERSTRÖM var 
född i Vänersborg den 15 maj 1902 och avled i hemsta
den den 9 mars 1987. 
Efter avslutad skolgång var Söderström en tid anställd 
vid Vänersborgs Färg- och Kemikalieaffär. Han blev 
därefter fastighetsförvaltare för stadens fastigheter på 
Egna Hem. 
Redan i unga år kom Söderström in i stadsfullmäktige 
och anförtroddes under årens lopp en mångfald upp
drag. Han avslutade sin politiska bana som överförmyn
dare - en tjänst som han innehade under 12 år. Sö
derström var en hängiven kämpe för nykterheten och 
ledde under flera decennier IOGT-NTO-logen vid Eds
gatan. 
Han inträdde i Gillet 1949. 

Verkstadsarbetare BERTIL LINDBERG var född i Sto
ra Tunaden 24 januari 1918 och avled i Vänersborg den 
19mars 1987. 
Efter avslutad skolgång samt 2-årig yrkesskola arbetade 
Lindberg vid Saab i Trollhättan åren 1939-48, men 
övergick till Teli varifrån han pensionerades efter 30 års 
tjänst. 
Bertil Lindberg var under några år sekreterare i Folkets 
Park. Som boxare har han erövrat fem västsvenska mäs
terskap samt sju DM-tecken. Han har även deltagit i fle
ra landskamper. För sina idrottsliga insatser har han 
fått Västergötlands Idrottsförbunds elitmärke samt 
VBK:s och IFK:s hedersmärken. 
Han inträdde i Gillet 1962. 



Köpmannen NILS ANDERSSON var född i Väners
borg den Il september 1922 och avled i sin hemstad den 
6 april 1987. 
Efter ett antal anställningar vid olika affärsföretag, bl a 
Andreassons Speceriaffär på Sundsgatan samt Erik 
Larssons Sport och Bosättningsaffär övertog Andersson 
i mitten av 50-talet Egna Hems Livs. Han startade där
efter och drev Söderhallen, för att i mitten av 60-talet 
överta Pilhallen AB på Blåsut, som han drev tillsam
mans med sin familj fram till sin död. 
Nils Andersson har varit ordförande i Vänersborgs Köp
mannaförening samt vice ordförande i Västergötlands 
Köpmannaförbund. Han har även varit ordförande i Vi
vo Väst och han var vid sin död ordförande i skara
borgsbanken i Vänersborg. 
God förstetenor var Nils Andersson en uppskattad bro
der i Vänersborgs Par Bricole och dess sångkör. 
Han intogs i Gillet 1951. 

Ingenjören GUNNAR MAGNUSSON föddes i Väners
borg den 20 september 1914 och avled i Täby den 15 maj 
1987. 
Han genomgick olika yrkeskurser vid Vänersborgs 
Lärlings- och Yrkesskola samt vid Statens Vattenfall. 
Efter anställning vid Vänersborgs Elektriska Affär samt 
vid Vattenfall i Trollhättan fick han 1946 anställning vid 
Towmans Elektriska AB i Avesta, sedermera i Täby. 
Magnusson var under många år ledamot av distriktssty
relsen för Elektriska Installatörsorganisationen i Dalar
na, samt inom hantverksorganisationen. Magnusson 
har varit verksam som scoutledare inom IOGT, där han 
tilldelats förtjänstmärke i guld. Han har även fått Hant
verksorganisationens guldmärke. 
Magnusson tillhörde Frimurareorden samt Tempelrid
darorden. 
Han inträdde i Gillet 1958. 
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Förste byråinspektören KONRAD SVANBERG var 
född i Vassända Naglum den 23 februari 1924 och avled 
i Vänersborg den l juli 1987 ... 
Svanberg började i unga år som brevhärarassistent vid 
Posten i Vänersborg, där han efter postal utbildning år 
1957 utnämndes till förste postiljon. 
Under åren 1948-62 tjänstgjorde han under olika peri
oder i Mariestad, Karlstad, Gävle och Stockholm. 
Efter utbildning till hålkortsoperatör vid LME i Stock
holm tjänstgjorde Svanberg vid Postens skatteavdelning 
för att 1967 övergå till Länsstyrelsen, där han verkat på 
dataenheten fram till sin död. 
I yngre år var segelflygning hans stora hobby. 
Svanberg var medlem i Frimurareorden, Par Bricole 
samt Vasaorden. 
Han inträdde i Gillet 1972. 

Sida vid sida falla de, 
samlas allt fler och fler, 
somliga tidigt kallade, 
andra då sol gått ner. 

skuggorna breda sig över dem 
Vilan är djup och lång. 
Nattliga vinden söver dem, 
susar sin vaggande sång. 

(Anita Hal/den) 

Sven Lind 



Styrelseberättelse 
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande be
rättelse för verksamhetsåret 1986, Gillets 81 :a verksamhetsår. 

Gillet har under året varit samlat till Årsstämma tisdagen den 22 april 
1986 i skaraborgsbankens hörsal och till Högtidsstämma den 31 okto
ber 1986 å restaurang Koppargrillen. 

Styrelsen har under året haft Il protokollförda sammanträden och 
dessutom har annat samråd ägt rum. 

Vid högtidsstämman tilldelades kyrkoherde Håkan Lindqvist Gillets 
50-årstecken. 

Vid samma tillfälle erhöll följande medlemmar 25-årstecknet: Ingen
jör Rolf Linden, Revisor Göran Hagborg, Verkstadsarbetare Bertil 
Lindberg, Billackerare Karl-Axel Sköldeborg samt Kyrkoherde E G-A 
Sandstedt. Endast Göran Hagborg och Gustav-Adolf Sandstedt var 
närvarande och mottog sina utmärkelser. 

Gillets årsskrift har under året utkommit med sin 55:e årgång och vid 
årets slut hade Gillet 829 st medlemmar. 
Beträffande Gillets ekonomiska ställning, fondernas förvaltning och 
Gillets understödsverksamhet hänvisas till Granskningsberättelse re
spektive Revisionsberättelse samt styrelseberättelse avseende Väners
borgs Söners Gilles Ålderdomshem. 

Inom sig har styrelsen för versamhetsåret utsett till: 
Andre Ålderman, Stig Larsson 
Gilleskrivare, Carl-Viking Wahlin 
Kassafogde, Kjell Thernquist 
Gillevärd, Evert Lundborg 
Krönikör, Håkan Lind 

Vänersborg i april 1987 

Sven Lind 
Kjell Thernquist 
Mauritz Björnberg 

Stig Larsson 
Evert Lundborg 

Carl-Viking Wahlin 
Sten Sahlin 
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Årsbokslut 1986 
Resultaträkning 
Intäkter 
Försäljning konstmappar ............ . 

övrigt ....................... . 
Medlemsavgifter ................... . 
Ränteintäkter ..................... . 

Balansräkning 
Tillgångar 

21.240,-
795,-

45.560,-
8.568,74 

76.163,74 

Kassa, postgiro, bank ................ 290.884,45 
Fordran övrigt ...................... 17.100,-

307.984,45 
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Kostnader 
Kostnad årskrift ............ 29.999,-
avg annonsintäkt ......... -16.700,-
Kostnad konstmappar .............. . 
Lokalkostnad ..................... . 
Telefon och porto .................. . 
Sammanträdeskostnad .............. . 
Uppvaktningar m m ................ . 
Medlemsregister ................... . 
Annonsering ...................... . 
Övriga kostnader .................. . 

13.299,-
8.574,80 

759,-
2.831,20 

718,-
2.680,-
5.622,-

898,80 
4.561,-

39.943,80 
Årets överskott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.219,94 

76.163,74 

Skulder och eget kapital 
Fond Vbg:s museum 100 år . . . . . . . . . . . 12.000,-
Eget kapital fonder .................. 163.320,92 
Eget kapital gillet ................... 132.663,53 

307.984,45 



GRANSKNINGSBERÄTTELSE 

Undertecknande, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och för
valtning för 1986, 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 inte beträffande de till oss överlämnade hand
lingarna, bokföringen, inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets för
valtning. 

Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen avser. 

Vänersborg den 2 april 1987 

Åke Gillberg 
Granskningsman 

Mats Niklasson 
Granskningsman 

Styrelseberättelse 
Stiftelsen har under året försåld fastigheten Hasseln nr l till byggmästa
re Erik Odelius, Vänersborg för kronor 350.000,-. 

Intäkter och kostnader för driften redovisas i bifogat årsbokslut och 
visar ett nollresultat. 

Vid försäljning av fastigheten erhållen likvid har använts för att lösa 
utelöpande lån till Sparbanken och Gillets fonder. Överskott har satts in 
på bank. 

Stiftelsen har inom sig till v ordförande utsett Stig Larsson och till 
sekreterare Carl-Viking Wahlin, kassör Kjell Thernquist. 

Vänersborg den 9 april 1987. 

Sven Lind 

Kjell Thernquist 

Mauritz Björnberg 

Stig Larsson 

Evert Lundborg 

Carl-Viking Wahlin 

Sten Sahlin 
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Arsbokslut 1986 
Resultaträkning 
Intäkter 
Hyresintäkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.993,75 
Ränteintäkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.592,34 
Bokföringsmässigt överskott 
försäljning fastighet ................. 177.900,-

Balansräkning 
Tillgångar 

210.486,09 

Postgiro och bank ................... 219.650,40 
Hyresfordran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,-

221.650,40 
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Kostnader 
Räntor ........................... . 
Vatten, renhållning ................. . 
Uppvärmning ..................... . 
sotning ........................... . 
Försäkring ........................ . 
Underhåll, reparation ............... . 
Övr. fastighetskostnad .............. . 
Skatter ........................... . 

8.229,20 
1.740,-
2.623,34 
1.343,-
6.332,-
4.324,90 

403,-
3.310,-

28.305,44 
Årets överskott ..................... 182.180,65 

210.486,09 

Skulder och eget kapital 
Eliassons donation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.695,28 
Omkostnadsskuld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,
Skatteskuld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 700,-
Eget kapital ........................ 153.855,12 

221.650,40 



REVISIONSBERÄ TTELSE 

Undertecknade har utsetts att granska Stiftelsen Vänersborgs Söners Gilles Ålderdoms
hems räkenskaper och förvaltning och får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättel
se. 

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av stiftelsens räkenskaper och styrelsens be
rättelse, som lämnar upplysningar om stiftelsens ekonomiska förhållanden och om för
valtningen av dess angelägenheter. 

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

Med stöd av vad vi under revisionen inhämtat tillstyrker vi full ansvarsfrihet för 1986 
års förvaltning. 

Vänersborg den 2 april 1987 

Åke Gillberg 
Revisor 

Mats Niklasson 
Revisor 
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ABRAHAMSSON, ÅKE, Fritidsledare, Vänersborg ............. . 1948 87 
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AHLBERG, ANDERS, Studerande, Vänersborg ................ . 1966 80 
AHLIN, ANDERS, Vänersborg ständig medlem ................ . 1965 78 
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AHLIN, LENNART, fd. Bilskolechef, Trollhättan .............. . 1916 54 
AHLIN, ULF, Vänersborg ständig medlem .................... . 1968 78 
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ALFREDSSON, LARS, Vänersborg .......................... . 1956 76 
ALM GREN, BOO, Kapten, Göteborg ......................... . 1908 (43)76 

* ALMSTRÖM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv .......... . 1910 55 
AM GÅRD, GUNNAR, Vänersborg .......................... . 1907 82 
AM GÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg ...... . 1940 74 
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*ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg ............. . 
ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde ....................... . 
ANDERSSON, STIG, Herr, Vänersborg ...................... . 
ANDERSSON, SVEN GUNNAR, Redaktör, Åkersberga ........ . 
ANDERSSON, SVEN-OLOF, Verkmästare, Vänersborg ......... . 
ANDERSSON, TOMMY, Affärsbiträde, Vänersborg ........... . 
ANDERSSON, TOMMY, Ingenjör, Vänersborg ................ . 

*ANDERSSON, TORSTEN, Byrådirektör, Vänersborg ........... . 
ANDERSSON, WOLMAR, Verkst.montör, Vänersborg ......... . 
ANDERSSON, YNGVE, Vaktmästare, Vänersborg ............. . 
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ANDREASSON, HUGO, Tjänsteman, Vänersborg ............. . 

*ANDREASSON, KARL, Museivaktmästare, Vänersborg ........ . 
ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg .............. . 
ANDREEN, HÅKAN, Frändefors ............................ . 
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg ...................... . 
ANGSEUS, TAGE, l :e polisinspektör, Vänersborg ............. . 

*ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg .................. . 
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön ....................... . 
ARWIDSSON, GÖSTA, Distriktschef, Hudiksvall .............. . 

*ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg ......... . 
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BENGTSSON, PATRIC, studerande, Vänersborg .............. . 
BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg .................... . 
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg ............................ . 

*BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg ................... . 
BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg ......................... . 
BERG, LARS, Vänersborg .................................. . 
BERG ER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem ............. . 
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*BERMAN, GÖSTA, Ämneslärare, Göteborg ................... . 
BERZEN, SVEN, Platschef, Vänersborg ...................... . 
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*BODEN, STIG, Ingenjör, Johanneshov ständig medlem ......... . 
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ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag., Kullavik ..................... . 
W ADELL, LEIF, Köpman, Göteborg ......................... . 

WADMAN, DAG, Banktjänsteman, Vänersborg ............... . 

W AD MAN, INGW AR, l :e byråsekreterare, Vänersborg ......... . 
W AHLIN, BJÖRN, Distr.överläk. Vänersborg ................. . 

*W AHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Gilleskrivare .. . 
W AHLIN, JACOB, Vänersborg ............................. . 
WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg .................... . 

W AHLIN, TORKEL, Docent, Vänersborg ..................... . 
WASSEN, LENNART, Ekonom, Halmstad ................... . 

W ASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg ................. . 
WEDHAM, SVEN-ERIC, fd. Brandchef, Vänersborg ........... . 

WEGRAEUS, BJÖRN, Stud. Åmål. .......................... . 
WEGRAEUS, ERIK, Turistdirektör, Åmål .................... . 

WEGRAEUS, FREDRIK, Stud. Åmål ........................ . 
*WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta ..................... . 

WEISS, ANDERS, !:e Byråsekreterare, Kvissleby ............... . 

*WELANDER, GÖST A, Bitr. Läns polismästare, Järfälla ......... . 
*WELANDER, STEN, Kronofogde, Trollhättan ................ . 

WELEN, LARS, studerande, Vänersborg ..................... . 

WELEN, PER, Studerande, Vänersborg ....................... . 
WENNBERG, LENNART, Centerlesslipare, Vänersborg ........ . 

WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .............. . 

1935 
1915 
1925 
1930 
1935 
1954 
1907 
1909 
1936 

1924 
1922 
1963 
1934 
1973 
1905 
1907 
1942 
1933 
1906 
1931 
1919 
1941 
1940 
1949 
1920 
1942 
1932 
1960 
1930 
1943 
1933 
1927 
1913 
1969 
1940 
1965 
1916 
1940 
1935 
1939 
1965 
1960 
1951 
1934 

79 
55 
51 
61 
61 
76 
53 
69 
76 
85 

80 
83 
82 
75 
75 
18 

29 
80 
85 

70 
87 
75 
69 
83 

80 

69 
85 

51 
71 
82 
85 

75 
77 
78 
82 
83 
82 
42 
66 
61 
61 
73 
73 
75 
79 
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WENNERBERG, HENRIK, Vargön .......................... . 
WENNERBERG, LARS, Advokat, Vänersborg ................ . 
WENNERHOLM, IV AR, F.lasarettsläkare, Vänersborg ......... . 
WENNHAGE, PER, Studerande, Vänersborg .................. . 
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg ..................... . 

*WERNER, ARNE, l :e Hantverkare, Vänersborg ............... . 
*WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .................... . 
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .................... . 
WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg ......................... . 
WERNER, LARS, Studerande, Vänersborg .................... . 
WERNER, SVEN, Civilingenjör, Västra Frölunda .............. . 

*WERNER, TORSTEN, Uppsyningsman, Vargön ............... . 
*VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg ............... . 

VESSBY, SVEN-OVE, Fastighetsskötare, Frändefors ........... . 
WESTERBERG, BERTIL, Malmö ........................... . 
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .................... . 
WESTERBERG, LARS, Brandmästare, Vargön ................ . 
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg ........... . 
VESTERLUND, STIG, Produktionschef, Vänersborg ........... . 
WESTERLUND, SVEN, Järnv.tjänsteman, Vänersborg ......... . 
WESTERLUND, ÅKE, Kamrer, Trollhättan ................... . 
WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg .............. . 
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg .................... . 

**WETTERLUNDH, SUNE, Verkst.direktör, Malmö ............. . 
WIBERG, ERIC, F.domänintend. Vänersborg ................. . 

*WIDQVIST, LARS-OLOF, Kontrollant, Vänersborg ............ . 
WIDQVIST, STEFAN, Ämneslärare, Karlstad ................. . 
WIDQVIST, ULF-GÖRAN, Utbildn.konsulent, Stockholm ...... . 
WIKNER, ALFRED, New York ............................. . 

*WIKNER, KARL-WILHELM, Prakt.läkare, Åsbro ............. . 
*WILHELMSSON, BERTIL, Radiomontör, Vällingby ........... . 
WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum .......................... . 
WULF, KURT, Direktör, Vänersborg ......................... . 
V ÄNERSTAM, STIG, Förs.chef, Brastad ..................... . 

*WÄRNE, ORV AR, Kontorist, Trollhättan ..................... . 
YBRING, ELOF, Täby ..................................... . 
ZETTERBERG, KARL-GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg ... . 
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .................... . 

*ÅBERG, BERTIL, fd. Brukstjänsteman, Vargön ............... . 
*ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg ..................... . 
ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg ......... . 
ÅBERG, GUNNAR, Assistent, Vänersborg .................... . 
ÅBERG, JOHAN, Karlstad ................................. . 

* ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg ............... . 
ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg ............ . 
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1948 
1921 
1898 
1966 
1923 
1912 
1925 
1935 
1936 
1956 
1952 
1908 
1917 
1944 
1917 
1940 
1928 
1923 
1915 
1918 
1950 
1938 
1945 
1904 
1912 
1919 
1948 
1943 
1899 
1903 
1924 
1950 
1903 
1918 
1928 
1916 
1917 
1950 
1900 
1920 
1958 
1930 
1966 
1923 
1903 

85 
85 
82 
80 
80 
58 
60 
86 
72 
77 
77 
54 
52 
84 
76 
76 
81 
77 
77 
87 
80 
74 
75 
28 
87 
58 
83 
83 
66 
59 
51 
63 
63 
87 
53 
83 
64 
64 
55 
55 
74 
75 
84 
61 
69 



* ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad ............ . 
*ÅSTRÖM, HELGE, fd. Poliskommissarie, Vänersborg .......... . 
ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla ............ . 
ÖSTERHOLM, LAGE, Ingenjör, Vänersborg .................. . 
ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ............ . 

Antal medlemmar 839 

* tilldelad 25-årstecknet. 
*"' tilldelad 50-årstecknet. 

1922 
1902 
1924 
1933 
1920 

46 
42 
85 
72 

74 

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet 
anmäla ev. ändring av adress, titel, m.m. under adress 

Vänersborgs Söners Gille 
Göran Hagborg, Södergatan 2 A 
462 34 Vänersborg 
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VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1986 

Styrelse 

LIND, SVEN, f.d. Disponent, Förste Ålderman, 1980 (1966) 
LARSSON, STIG, Direktör, Andre Ålderman 1985 (1974) 
WAHLIN, CARL-VIKING, Banktjm. Gilleskrivare 1985 (1972) 
THERNQUIST, KJELL, Redov.konsult, Kassafogde (1974) 
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968. (1968) Gillevärd 
SAHLIN, STEN,j.d. Direktör, Bisittare 1985 (1962) 
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Bisittare, 1980 (1980) 

HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult, Ersättare, 1980 
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Ersättare, 1980 

Beredningsnämnd 

GILLESKRIVAREN 
LUNDBORG, EVERT, Köpman, 
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare. 
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult 

SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare. 
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör. 

BERGER. GUNNAR, Ingenjör. 

Årsskriftsnämnd 
LIND, SVEN, f.d. Disponent. 

SAHLIN, STEN, f.d. Direktör. 
WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman. 
THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdgårdsmästare. 
LIND, HÅKAN, Jur.kand. 

Räkenskapsgranskare 

GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt. 

NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör 

SALONEN, LARS, Tandläkare, Ersättare 

STIFTELSEN V ÄNERSBORGS SÖNERS GILLES 
ÅLDERDOMSHEM 1986 

stiftelsens styrelse överensstämmer med gillets, men styrelsemedlemmarna benämnas 
här ordförande, v.ordförande, sekreterare o.s.v. 
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GILLETS ÅLDERMÄN 
Stadskassören Ferdinand Hallberg 

Direktören Edwin Andersson 

fd. Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren 
Borgmästaren Bertel Hallberg 

Landskamreraren Gunnar Hjorth 

Länspolischefen Erik Sahlin 

Kamreraren Olov Janson 

f.d. Disponenten Sven Lind 

1905-1920, 

1921-1935, 
1936-1941, 

1942-1953 

1954-1964, 

1964-1973 

1973-1979 
1980-

Gillets styrelse leddes till 1933 av en ordförande, detta år infördes beteckningen förste 

ålderman samtidigt som styrelsens övriga ledamöter fin go sina nuvarande titlar. 

VÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE 1986 
Styrelse 

ARVIDSSON, CARIN, Första åldermor 
SUNDEFORS, INGA-LISA, Andra åldermor 
SVANBERG, ANITA, Första gilleskrivare 
NILSSON, ANITA, Andra gilleskrivare 
STRÖM, GERDA, Kassafogde 
CARLSSON, BRITTA, Värdinna 
BLOMGREN, INGRID, Värdinna 
JANSSON, MARY, Värdinna 
ERIKSSON, ELVY, Värdinna 
ROBERTSSON, BIRGITTA, Ersättare 
MELLQVIST, MAJ-BRITT, Ersättare 

CARLSSON, BRITTA 

BLOMGREN, INGRID 

SVANBERG, ANITA 
ERIKSSON, RUTH 

HÖGSTRÖM, BIRGITTA 
ÅBERG, ELLY, Ersättare 

SELNERT MAUD 

MELLQVIST, MAJ-BRITT 

WESTERLUND, SIGRID 
ANDERSSON, MARGIT 

FALK, OLGA, Ersättare 
SKOOGH, BIRGIT, Ersättare 

Beredningsnämnd 

Krönikör 

Arkivarie 

Siffergranskare 
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Aktuellt när 
det gäller ... 
att bygga nytt hus 
att bygga om eller till 
att renovera 
att köpa eller sälja 
småhus 
att sanera äldre oför
månliga lån 

Tala med oss om 
finansieringen! 

&v\ & StC\dstJypotel< .\11 VASTGOTA-DAL 
Box 136, Edsgatan 11C, Vänersborg. Telefon 0521-13800. 

stadshypotek - Sveriges största långivare till bostäder 



1 ,, 

ATEL]EN MED FARG 

SIXTEN F ASTH 

Edsgatan 11 B Tel. 134 75 

Vänersborg 

f l 

e~nert 
FOTO • PASSBILDER • ID • KORT 
Edsgatan 19 C 

Tel. 0521- 140 34 

Sundsgatan 7 B Vänersborg 

AFFÄREN DET SVÄNGER OM!!! 

0521-14700 
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Vid behov av 
eldningsolja ring 
0521/15711 

Bertil Johanssons Oljor 
Lilla Botered, 462 00 Vänersborg 

draganordningar 
för personbilar 

1~=1€11 
VBG PRODUKTER AB 
BOX 216 
462 23 VÄNERSBORG 1 
TEL 0521/18060 
TELEX 42050 VBGPROD S 

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

Svensk 
Maskinborrning AB 
Industrigatan 11, 461 37 TROLLHÄTTAN 
Telefon: 0520/339 30, 366 20. 



VÄNERSBORGS MÅLERIAFFÄR 
Verkstaden Sundsgatan 37 Tel. 11225 

Vi utför under ansvar alla slag av 

MÅLNINGSARBETEN 

Nybyggnader Reparationer 

o 

INUTI GAR 
SCORPIO 

o 

•• 
ROLIG ATT KORA. 

•• •• 
fORNUmG ATT AGA! 

UTANPA DET 
MESTA! Gli»• 

Tenggrenstorpsvägen 10 
Tfn 0521·138 40 Vänersborg 

ENDA FRISTAENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG 
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•• 

MALMSTROMS 
ur guld • vänersborg 

Din Guldbutik i Trestad 

Edsgatan 21 Vänersborg 

RollJacobsson 

företagarens nära 
rådgivare och samtalspartner 

Västkustens Fiskhall AB 
Sundsgatan 7 

Kök 
Bostad H. Fock 

, E. Fock 

Telefon 105 60 

Tel. 112 12 
Tel. 20210 
Tel. 10314 

Dagligen färsk fisk 

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER 



En Saab 
känns 

alltid ny 

V ÄNERSBORG -Tel 0521 J 190 00 

Svårt att skilja dem . 
Det är under 
tekniken sitter, 
några år händer 
finesser, byt upp en nästan ny Saab 900. 

Du gör ett säkrare val. Och köregenskaperna, åkkom
forten och den avancerade tekniken gör att en Saab aH
tid känns ny. 

Kör lite säkrare. Kör Saab 900. 

Allt i TEGEL 

AB TENGGRENSTORPS 

TEGEL 
Tel. 11011 - 165 50. 462 01 Vänersborg 

Vi ger personlig service 

Redovisnings byrå. n 
SÖDERGATAN 2, VÄNERSBORG 

GöRAN HAGBORG 

Tel. 0521/603 90 

KJELL THERNQUIST 

Tel. 0521/608 55 
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Gillebröder l 
Drick mer vatten - Oxygenvatten 

AB SUNDOX. Box 234, S-462 23 Vänersborg. Tel. 0521-14180 

F.d Lyckans Livs- Gropbrovä en 
Butiken med de generösa öppettiderna 

Måndag-Lördag 9-20 
Söndag 11--20 

Rune Patriksson 
Petersbergsvägen 83, 462 53 Vänersborg 



Andersson, Larsson & Co 
V ÄNERSBORG - Telejon 610 40 

TRÄVAROR HYVLERI 

Byggnadsmaterial 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 

{56:e året i följd) 

CW Carlssons Tryckeri AB 
Kyrkogatan 21, Vänersborg Tel. 620 25 
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'li't' 
"' MATMARKNAD 

Månd-Fred 9-19 Lörd 9-16 Sönd 11-16 

Sundsgatan 15 
tel. 19055 

INTERSPORI 
Vänersborg ~~~n~~i1a-~~~g7os 

AHLINS 
TRAFIKSKOLA 

Torpavägen 22 • 462 36 Vänersborg • Tel. 0521-10366 



Föreningsbanken - landets enda medlemsägda 
bank. 

DIN BANK! 

Föreningsbanken l 
Sundsgatan 5, Vänersborg Tel. 0521·63090 

Kvinnan med stil och smak väljer 

DAMKONFEKTION 

Kungsgatan 7 Tel. 100 86 

"Mitt i Tvåstad" 

VOLVO 

l ;;JB41~1•J l 
J o hannesbergsvägen l, Tel. 0521 l 121 00 
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Duka 
Trollhättan: Affärshuset Oden. Tel. 0520/381 35. 
Uddevalla: Kungshuset, Kungstorget 6. Tel. 0522/396 00. 
Vänersborg: Gågatan. Tel. 0521! 102 53. 

Gösta Gillberg AB 
Vänersborg. Tel. 0521-10253 

Bärgningstjänst 
Vänersborg 

Bärgning och service 
dygnet runt 

Tel. 0521/14800, 15522 

UNO·X Bensinstation 
Frändeforsvägen 

Alla slags bilreparationer 

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

Vi har alla redskapen 

Drottninggatan 22 
Vänersborg 

Tel.11724 



Öppna Miljonkonto 

Sparformen som kan göra dig 
till miljonär. 
Varje månad. 

~~Sparbanken Väst 
Ordna Era turistresor, föreningsresor, affärs- och 
konferensresor och dyl. genom 

\ 1/f VÄ!Nl~~~~©~~~ 
V<"= liiNJJElrRAflll~ 

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 
trestadsom rådet. 

Medlem i Svenska Busstrafikförbundet 

Philips 17" Monitor Look 
11 Fjärr ellerText 11 Flat Square 
med kontrastglas 11 Högre 
upplösning skarpare bild 
11 Eurokontakt- datoringång 
11 Utökad bandbredd 11 Front
anslutningar 
Ca-pris fr 3800:-
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o~o HUSHÖRNAN 
Att välja rätt fastighetsbyrå 

är början till en bra affär 

Q sKARABORG s 0521-12800 vA·· N ERSBORG 
O()O MÄKLAREN Sundsgatan 25 

80 

Låt oss ta hand om ditt hus - det ger resultat 

Vänersborgs Stuveri AB 
Vänersborgs hamn - i nyckelposition vid Vänern 

SKEPPSSTUVERI- SPEDITION 
UTHYRNING A V TRUCKAR • HJULLAST ARE 

TILLSATSUTRUSTNINGAR 

0521-142 50 

Män man märker handlar hos 



SERVICE OCH INSTALLATION INOM 
RÖR, VENTILATION OCH PLAT, 

TILL VETTIGA PRISER! 

GIAB 
GRANSTRÖMS INSTALLATIONS AB 

HOLMÄNGENs INDUSTRIOMRÅDE TEL. VÄXEL 180 90 

PK BANKEN 

PKPrivat 

P KF öretag 

KUNGSGATAN 9 
VÄNERSBORG 
Tel. 0521/180 05 

Den här annonsen är alldeles för 
liten för att tala om hur bra vi är ... 
kom in till oss istället skall vi visa 
dig vad vi kan inom reklamen ... 

IHIIRliRl D Il E ~R::~~~ 
Regementsgatan 29, 462 32 Vänersborg, Tel. 0521/61690 
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Vi utför: 
Nybyggnad, ombyggnad, 
reparationer samt markarbeten 

Sunda r 
Bygg AB 

Kasenallen 27 · Vänersborg 

Tel. 0521/601 00 

Behöver Du låna? 
Har Du dyra krediter? Nu kan vi åter lämna 
vanliga banklån. Välkommen in för en 
översyn av Din ekonomi. 

Q~O SI<ARABORGSBANI<EN 
~ Edsgatan 21, Vänersborg. Telefon 0521-12005. 

Bok- och Pappershandeln 
i centrum 

- Din Bokiabutik 



Förstklassiga 
Välsmakande 
Konditorivaror 

Edsgatan 12 B -Tel. 101 10 

KÖKSINREDNINGAR 
från Ballingslöv 
ochKvänum 

••• också hos 
Handelsbanken. 

HUSHÅLLSMASKINER 
från Electrolux, 

SVARVARGATAN 4 
Torpa Industriområde 

Tel. 0521/120 00 
VÄNERSBORG 
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Gåvor av värde 
finner Ni bland vår utsökta 
sortering i guld· och silver· 
arbeten samt matsilver 

Vänersborgs Guld AB 

Edsgatan 18 VÄNERSBORG Tel. 102 26 

Vänersborgs Glasmästeri 
LARSSON & ANDERSSON 

Industrigatan l. Vassbotten 

Tel. 101 28, 

B l L-glas- Byggnadsglas-Glasmästeri 

dtlt,~\iin,r~;r,fJ.@~g~_i;; 
THERNQUISTS BLH. EFTR. 

Box 235, Edsgatan 16, 462 23 Vänersborg 
Telefon 10063 



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

SIARKOD 
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. 

lt]41 l :te] BYGGVAROR AB 
Östra vägen 24, VÄNERSBQRG Tel. 0521-600 90 

Vi har 
80 års erfarenhet av exklusiva inredningar och specialsnic
kerier till BANKER, REST AURANGER, BUTIKER, 
T ANDLÄKARPRAKTIKER. 

Vi utför även 
RENOVERINGAR, YTBEHANDLINGAR m.m. 

Salanens Snickerier AB 
L Vassbotten 

tel. 0521-10913 
..__ ____________________________ ____J 
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God mat hos 

''Pärlans'' nya Gatukök 
Belfragegatan 29, Vänersborg 

~{IAU 2 ~k/JJJrtfJJ!k!d~ 
V_~L t.-~1JLENiJERMARK5f 
-=-- VANERSBORG • TROLLHATTA N' 

l SCANIA l ~ VOJ.KIIWA&E:N l <III) Au~a l 

östra vägen 18 VÄNERSBORG Tel. vx 0521 - 121 80 

Strand Hotell 
Service inriktat med trevliga rum • Rum med egen toalett bad och 
dusch • Telefon på samtliga rum • Frukost, kaffe serveras • Goda 
parkeringsmöjligheter • Trevligt läge och humana priser. 

Innehavare: 
Karin Larsson 

Adress: 
Hamngatan 7 
462 33 Vänersborg 
Tel: Växel 13850 



BILAR 

Philipson J.'> 
FÖRSÄLJNING AV NYA OCH BEG BILAR 

LEASING AV NYA OCH BEG BILAR 
BILUTHYRNING,RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR 

PERSON OCH LASTBILSVERKSTAD 
TENGGRENSTORPSV. 14,VÄNERSBORG 

•:e .. , 0521-61 O 35 Me~es 

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

Väl mött hos PIL-HALLEN 
Tel. 109 44 

Duellvägen 8, Vänersborg 

Allt i TV, RADIO och STEREO 

Vänersborg • Edsgatan 20 • Tel. 10311 
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~ Imml!IBIJOO[t) IEib~ J\mJ 
ELINSTALLATIONER AV LAG- o. HÖGSPÄNNING 
SERVICE AV INDUSTRIER och JORDBRUK m.m. 

VIDARE LAGERFÖRSÄLJNING AV HUSHÅLLSMASKINER 
FAB. SIEMENS SAMT ELEKTRO-HELIOS 

TEL. 0521·206 52, V ARGON 

J&zutssons .9/ntik- och JWns~handel 
ANTIKVITETER Kungsg. 3 KÖPER • 
KONST 462 33 Vänersborg SAWER Medlem av 

MDBLER Tel. 0521-192 35 VARDEElAft Sveriges Konst· och 
Bos!. 0521-606 48 1111 Antikhandlareförening 

( Andreens k) l 
en modern järn- o. maskinaffär 

0521-621 50 
Vänersborg 

Svarvaregatan 2, Torpa industriområde 


