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"Denna byggnad vid Möjered, ca 6 km s-v om Väners borg, användes under ca 30 år som 
förvaringsanstalt för våldsamma sinnessjuka personer i Vassända-Naglums socken. Bygg
naden, som byggdes för sitt ändamål efter ritning av ingenjör E.L. Albert, är den enda 
återstående delen av Möjereds fattiggård. " 
(Foto: Älvsborgs länsmuseum) 

Möjeredsanstalten - en landsbygds
sockens mentalsjukvård vid sekelskiftet 1900 

A v Peter Johansson 

"Enkemannen Johan Olofsson, 1904 flyttad till Möjered, fattiggården. 
Död därst. 28/11 1904". 

Ovanstående korta notis, hämtad ur husförhörslängden för 
Vassända-Naglums socken, visar i sin kärva enkelhet vad som vid sekel
skiftet erbjöds en gammal dagsverksarbetare när krafterna, efter ett liv 
fyllt av tungt arbete, inte längre räckte till för att tjäna den egna försörj
ningen. Vad som då återstod var fattiggården, en plats som för många 
generationer förknippats med förnedring och social utslagning. Det är 
en mörk del av vår historia men var en realitet för många och den får 
därför inte glömmas. 
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En unik möjlighet till inblick i detta gamla Fattigsverige kan man få 
om man besöker Möjered ca 6 km. s-v om Väners borg, den plats där Jo
han Olofsson framlevde de sista månaderna av sitt liv. Alldeles väster 
om riksväg 45 finner man här en enkel, rödmålad, tvåvånings träbygg
nad stadd i förfall. Denna byggnad som en gång ingick som en enhet i 
Möjereds fattiggård tjänade som förvaringsanstalt för socknens mental
sjuka. Denna anstalt som vid sekelskiftet var en för sin tid modern an
läggning hade byggts för sitt ändamål efter ritningar av ingenjör E.L. 
Albert, Trollhättan, vilken även stått som grundare av egnahemssam-

"Anstalten rymde fyra celler för de mentalsjuka. Somframgår av bilden är i dag väggarna 
mellan cellerna rivna. De två plåtklädda rundlarna till höger innehöll kaminer vilka elda
des från utsidan och tjänade som cellens enda värmekälla." 
(Foto: Älvsborgs länsmuseum) 
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hället Strömslund och Maria Alberts sjukhus i Trollhättan. I anstaltens 
nedervåning inrymdes en hall, fyra celler för förvaring av våldsamma 
mentalsjuka personer samt bostad för en vårdare. Övervåningen använ
des tilllager och spannmålsförvaring. 

När man i dag kommer in i byggnaden finner man att väggarna mel
lan cellerna är rivna men många andra intressanta detaljer som minner 
om anstaltstiden finns bevarade. Till platsen för cellerna finns kraftiga 

"Denna interiör från en av cellerna visar till vänster den enkla trälatrin vilkenfanns i varje 
cell och till höger syns en del av den plåtklädda tegelrundel bakom vilken värmekaminen 
var placerad. Till höger om den kraftiga trädörren finns en lucka avsedd för inlämning av 
mat. Genom denna lucka kunde även vårdaren hålla kontroll över de sjuka utan att själv 
behöva gå in i cellen." 
(Foto: Älvsborgs länsmuseum) 
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"På utsidan cellen, i korridoren, finns denna lucka i golvet avsedd för tömning av cellens 
latrin. Att observera är det ventilationsrör som går ut från latrinen vilket trots sin enkelhet 
ändå visar på tanke om viss hygienplanering. På dörrkarmen hänger den kraftiga järnbom 
jästad med vilken dörren reglades." 
(Foto: Älvsborgs länsmuseum) 

dörrar vilka kunde reglas med en järnbom. Att dessa dörrar inte öppna
des oftare än nödvändigt visas av att det bredvid dörren finns en mindre 
lucka varigenom man lämnade in mat och varifrån man också kunde 
kontrollera patienternas förehavanden. I väggen vid golvet finns vid 
varje cell också en lucka varifrån man tömde den latrin som fanns i cel
len. På ytterväggen finns ventiler för vädring av cellerna. Som värme
källa tjänade två kaminer vilka var inplacerade i tegelrundlar vars bak
vägg vette in mot cellen. Kaminerna eldades utifrån eftersom patienter-
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na inte fick komma i kontakt med elden. Med hjälp av dessa installatio
ner kunde vårdaren "sköta" patienterna från den utanför cellerna lig
gande hallen utan att själv behöva beträda cellen. Enl. uppgift var an
stalten i bruk till i början av 1930-talet. Trots att denna miljö i dag kan 
synas mycket skrämmande, vilket den säkerligen också var, får anstal
ten ändå ses som exempel på en landsbygdssockens första trevande för
sök till att ge de behövande en sanitärt dräglig boendemiljö. Vägen att 
nå detta mål var dock mycket lång. 

Övriga byggnader som ingick i fattiggården men vilka sedan länge är 
rivna var ett boningshus om sex rum och kök (fattiggården), ett mindre 
boningshus om två rum och kök samt en lak- och bryggstuga. 

Vassända-Naglums socken inköpte Möjered för fattigvårdsändamål 
1904 av konstnären Wilhelm Dahlbom som ägt gården sedan 1890. För 
vården av sjuka och fattiga, eller "arbetsoförmögna" som benämning
en löd, utgjorde varje socken eller stad ett s.k. "fattigvårdssamhälle" 
vars beslutsrätt utövades på sockenstämman. Vid tiden för Vassända
Naglums sockens inköpande av Möjered lydde socknen under 1871-års 
fattigvårdsförordning vilken stadgade att socknen skulle bereda nöd
torftig bärgning för de i socknen skrivna personer vilka var oförmögna 
att tjäna sitt eget uppehälle. Till skillnad mot den tidigare fattigvårds
förordningen av år 1847 behövde socknen inte längre ta sig an utsocknes 
arbetsoförmögna. Förändringen i fattigvårdsstadgan tillkom för att be
gränsa de utvandringar från fattiga bygder vilket förekom i stor skala 
under nödåren på 1860-talet. År 1918 fick Sverige en ny fattigvårdslag 
vilken bl.a. innebar en ökad statlig kontroll av fattigvårdsinrättningar
na och en uppdelning av de vårdbehövande inom olika typer av vård
anstalter för specialvård. Gamla, handikappade, barn och mentalsjuka 
skulle inte längre behöva trängas samman på samma anstalt. 

Möjeredsanstalten är i sin helhet ritad och byggd för sitt ändamål och 
står som ett unikt exempel på en svensk landsbygdssockens fattig- och 
mentalvård vid 1900-talets början och är som sådan av stor vikt att be
vara. Den bör minna om en grupp av människor, för vilka här dags
verksarbetaren Johan Olofsson fått stå som exempel, vilka samhället 
gjort det bästa för att glömma och gömma undan, de sjuka och fattiga 
som själva ej erbjudits möjligheten att trygga sin försörjning. 
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Källor: 
Husförhörslängd Vassända-Naglums socken 1904. Landsarkivet Göteborg 

Lunden G. "Det forna Vassända-Naglum och Brätte stad". 
Trollhättan 1954 

Svensson E. "Från dårhus till hönshus". 
Artikel ur Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten 1988-04-20. 

"Älfsborgs läns kalender 1906". Göteborg 1906. 

Bildmaterialet är hämtat ur Älvsborgs länsmuseums bildarkiv. 
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VIHF:s första styrelse: Bakre raden Olle Strand, Ivan Nymark och S. Gunnar Peterson. 
Främre raden John Gustavsson, Carl-Martin Biörkkvist och Göran Ericson. Bo Tal/bo 
saknas på bilden. 

Vänersborgs Idrottsmuseum 
Bevarandet av föremål och minnen 
från stadens idrott genom tiderna 

Tiden för den organiserade idrottens genombrott i vårt land anges vanli
gen till1880-talet. Även i Vänersborg har vi idrottsliga anor genom sär
skilda föreningar från andra hälften av 1800-talet. Den äldsta kända fö
reningen av idrottskaraktär i vår stad är Venersborgs Frivilliga Skarp
skyttecorps, som bildades 1861 och ombildades 1885 till Vänersborgs 
Skyttegille. Det finns också uppgifter om att Wenersborgs skridsko
klubb bildades 1872 och att två föreningar tillkom 1887 nämligen Vä
nersborgs Gymnastik- och Fäktklubb och Venersborgs Qvinliga Gym
nastikförening. Några närmare uppgifter om dessa tre föreningarnas 
verksamhet eller i övrigt har emellertid inte ännu kunnat erhållas. 1895 
tillkom A.K. Enigheten, som bl.a. hade brottning, atletik, akrobatik 
och en del annat på sitt program men denna förening upphörde efter cir
ka 10 år. 
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Bland de äldsta ännu verksamma idrottsföreningarna i Vänersborg 
återfinnes - förutom ovannämnda skytteförening - Idrottsföreningen 
Kamraterna (IFK) från 1903, Vänersborgs Idrottsförening (VIF) bildad 
1906, Vänersborgs segelsällskap från 1908, Vänersborgs Roddklubb 
stiftad 1914 och Vänersborgs Tennisklubb med tillkomståret 1920. För 
närvarande finns det ett 70-tal verksamma idrottsorganisationer inom 
Vänersborgs kommun. Ett 40-tal idrottsföreningar av skiftande slag har 
under årens lopp av olika anledningar blivit nedlagda. 

Under de senaste åren har idrottsfolket och andra berörda parter i 
vårt land alltmer kommit att inse att det nu är hög tid för att dokumen
tera och klargöra idrottens utveckling i olika avseenden i vårt land. I 
detta syfte har föreningsprotokoll och andra skriftliga källor insamlats 
tillika med föremål av alla slag knutna till idrottsverksamheten såsom 
äldre idrottsredskap, dräkter och idrottstrofeer. Målet för denna verk
samhet har sedan varit att visa föremålen för allmänheten i ett idrotts
museum. Frågan om inrättandet av ett sådant museum i Vänersborg, 
som varit på tapeten under ganska lång tid bland idrottens företrädare, 
aktualiserades på allvar genom en motion från S. Gunnar Peterson till 
kommunalfullmäktige i V än ersborg den 30 mars 1987. Ärendet remitte
rades till Kultur- och turistnämnden och till kommunstyrelsen. Samtliga 
kommunala instanser ställde sig mycket positiva till motionens förslag 
om inrättandet av ett lokalt idrottsmuseum. Det vidtogs dock inte några 
praktiska åtgärder t.ex. i form av ekonomiska anslag etc från kommu
nens sida för förverkligandet av ett idrottsmuseum. 
Den 28 december 1988 bildades Vänersborgs Idrottshistoriska Förening 
vid en sammankomst på Cafe Näckrosen i Vänersborg bl.a. i syfte att 
söka förverkliga iden om ett lokalt idrottsmuseum. Den första styrelsen 
fick följande sammansättning: Ordförande Carl-Martin Biörkkvist, 
vice ordförande Göran Ericson, sekreterare S. Gunnar Peterson, kassör 
John Gustavsson och studieledare Ivan Nymark, suppleanter Olle 
Strand och Bo Tallbo. Den nybildade föreningens mål och syften fram
går närmare i föreningsstadgarnas § l: "Vänersborgs Idrottshistoriska 
Förening (VIHF) - ideell förening - har till syfte att dokumentera 
kommunens idrottshistoria samt att insamla föremål och liknande från 
idrottslig verksamhet under gångna skeden samt vårda, bevara och visa 
dessa i ett särskilt idrottsmuseum. I sin verksamhet skall föreningen där
jämte söka anordna stimulerande idrottshistoriska kulturarrangemang 
såsom föredrag, bildvisning etc." 

En av föreningens första stora arbetsuppgifter var att skaffa fram en 
lokal för det tillämnade idrottsmuseet. Ett par förslag vaskades så små-
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ningom fram, bl.a. en lokalitet i idrottshuset, som dock bl.a. visade sig 
vara i minsta laget. Vid ett fortsatt sökande stannade föreningen under 
hösten 1990 för Vänersborgs Museums ledigblivna lagerlokaler i käl
larplanet till ett av Huvudnässkolans hus. Dessa lokaler omfattade två 
tämligen rymliga källarrum. Det ena av rummen avdelades till ett lokalt 
idrottsmuseum för Vänersborg medan det andra rummet överläts till 
Wästgöta Idrottshistoriska Sällskap, som sökt lokaler på olika platser 
för ett planerat idrottsmuseum för Västergötland. 

Ett ganska omfattande arbete förestod för att få lokalerna tjänliga 
för sitt ändamål som idrottsmuseum. En hel del snickeri-, målnings-, 
rörarbete- och elinstallationsarbeten måste utföras. Bland föreningens 
medlemmar fanns skickliga yrkesmän av alla de kategorier, som erford
rades och dessa utförde arbetet med stort intresse och helt utan ersätt
ning. Många hundra timmar av ideellt arbete! 

Lördagen den 6 april 1991 var det dags för en festlig invigning av de 
båda idrottsmuseilokalerna. stadsmusikkåren inledde med ett anslåen
de musikprogram, varefter den mycket idrottsintresserade f.d. lands
hövdingen i Skaraborgs län, Karl Frithiofsson invigningstalade. Muse
erna har sedan efter hand fyllts med montrar och idrottsföremål från 
gångna tider. Det är också den idrottshistoriska föreningens för hopp-

F.d. landshövdingen i Skaraborgs län och ordföranden i Riksidrottsstyrelsen Karl Frit
hiofsson invigningstalar. 
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ning att det intressanta föremålsbeståndet skall växa och kunna visas så 
att dagens och morgondagens släkten skall få en uppfattning om hur vår 
största folkrörelse, idrotten, utvecklats genom tiderna. 

Museilokalerna hålles öppna för allmänheten på tider som framgår av 
uppgifter i lokalpressen. 
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F.d. kriminalkommissarien i Vänersborg 
Carl-Martin Biörkkvist, ordförande i 
Vänersborgs Idrottshistoriska Förening 
och ledamot av styrelsen för Wästgöta 
Idrottshistoriska Sällskap. 



l K l l RA, "pojkklubben" 
som blev en 25-årig, fram· 
gångsrik parantes inom 
Vänersborgsidrotten. 

De flesta grabbar drömmer om och bildar också ofta idrottsklubbar 
inom den närmaste omgivningen och kamratkretsen. Få av klubbarna 
lever kvar någon längre tid. Ett av undantagen är Idrottsklubben LIRA, 
som bildades 1943 och levde kvar till 1968, då sammanslagningen inom 
vänersborgsidrotten ägde rum. 

(1992 års SM-finalister i bandy- Boltic och Vetlanda-bildade år 
1945 resp. 1946, är exempel på pojk- och kvartersklubbar som levt vida
re och blivit stora. Liksom en gång LIRA specialiserade enbart på ban
dy.) 

LIRA bildades av några grabbar som hade sin naturliga samlingsplats 
vid Skräcklan. Alla var i 12-14 årsåldern. De flesta av dem bodde i 
trakterna kring Lovisebergsgatan. De egentliga bildarna var Sven 
Björnberg, Gunnar Johnsson, Yngve Nordquist, Bert Tibblin, Rune 
Ferm och Bengt Gustafsson. Kretsen utökades med kamrater från sko
la, scoutliv o.s.v och den 27 december 1943 kunde LIRA ställa upp sitt 
första pojklag. 

Debuten mot BK Örnen blev emellertid föga lyckosam. Förlust med 
1-5. Men redan år 1944 gick det bättre. LIRA avverkade fem matcher, 
varav man vann fyra och spelade en oavgjord. Säsongerna 1945 och 
1946 ställde LIRA upp med både pojk- och juniorlag, även om några av 
de yngre grabbarna kunde spela i båda lagen. LIRA stod själv som ar
rangör av en pojklagsserie, som man också vann. 

LIRA:s första styrelse valdes vid ett möte i dåvarande Folkets Hus 
källare - de första årens flitigt utnyttjade samlingslokal. Första ordfö
randen blev Sven Björnberg med Gunnar Jonsson och Yngve Nordquist 
som styrelseledamöter. År 1945 valdes P.A Kihlström till ordförande 
vid det första protokollförda mötet. Han var jämngammal med de and-
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ra men hade organisatorisk erfarenhet från andra pojkklubbar och från 
Vänersborgs AIK, där han var sekreterare. Nu blev det snabbt aktuellt 
att registrera LIRA för att få möjlighet till seriespel och år 1946 blev IK 
LIRA medlem i Riksidrottsförbundet och i Svenska Bandyförbundet. 
Klubbens egen konstnär, Bert Tibblin, sedermera kommersiell reklam
man, skapade LIRA:s speciella logotype, klubbmärke och klubbdräkt. 

År 1947 ställde LIRA upp i Västergötlands distriktsmästerskap för 
juniorer, som spelades i form av utslagsmatcher. Efter tre klara segrar 
mot VIF, Gripen och Sjödalen mötte LIRA i finalen Ulricehamn och 
vann med 1-0 och blev juniordistriktsmästare. 

Erik och PeA, de två som nog 
betytt så mycket för Lira. 

I mästarlaget ingick Leif Hansson, Arne Hellström, Ebbe Sahlström, 
Hilding Jansson, Sven Björnberg, Yngve Nordquist, Putte Brobeck, 
Lennart "Pinnen" Jonsson, Gunnar Jonsson, Stig Palm och Bengt 
Wennberg. Lagledare var P.A Kihlström. 

Åren 1948 och 1949 upprepade LIRA junior-DM-segern. Men nu 
med delvis nya spelare, eftersom en del av grabbarna föll bort av ålders
skäl (18-års gränsen). 

Säsongen 1948 försökte Bandyförbundet introducera Svenska Mäs
terskap för juniorer, en vansklig uppgift p.g.a osäkra isförhållanden 
och långa resor. LIRA mötte i första omgången Örebro SK med bl. a 
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Orvar Bergmark och fick i en jämn match stryk med 1-0. Men genom 
rekordpubliken för juniorbandy, 513 personer, blev LIRA allmänt 
känt. 

År 1947 startade LIRA ett A-lag som bestod av överåriga från junior
laget och en del av de äldre medlemmarna. Laget kompletterades med 
tre man, värvade från Vargöns SK. (Bror Ottosson, Yngve Asp, Bror 
Johansson.) Den tidigareVIF-aren Karl-Erik Ferm, då boende i Udde
valla, övertalades till comeback, trots viss tveksamhet om hans höga ål
der (27). "Gubben" visade sig vara bäste man i laget. 

Första säsongen i div V slutade med en andraplats. Men sedan gick 
det bättre. Serieseger år 1949 för A-laget och avancemang till div IV. 

IK LIRA var nu en etablerad förening såvällokalt som inom västgö
tabandyn. Förutom A-laget hade man B-lag, junior- och pojklag. Med
lemsantalet uppgick till över etthundra. Konkurrentklubbarnas tal om 
LIRA som deras "plantskola" hade kommit av sig. 

Man hade nu också fått en hel del supporters. Från början var det 
mest fäder och anförvanter som ställde upp. Efterhand utökades dock 
skaran med många som såg LIRA som ett nytt, fräscht alternativ till 
VIF och IFK. Här må nämnas Stellan Nordquist, Elving "Bagarn" 
Gustafsson och Kurt "Rö-Prick" Johansson. Den senare så småningom 
uppskattad i funktionen som "Biträdande materialförvaltare". Linne 
Mahrs var också en tidig anhängare av LIRA och skulle senare i många 
år verka som kassaförvaltare i klubben. (På 60-talet fick LIRA en organi
serad supporterklubb, som inte minst fick en viss ekonomisk betydelse.) 

Till den då expanderande Televerkstaden kom Eric Berggren från Ny
näshamn. Han hade ett gediget bandyförflutet och hade bl.a i sin 
tidiga ungdom spelat i Järva tillsammans med legender som Torsten 
Tegner, Rit-Ola, Nisse Engdahl m.fl. 

År 1947 var Eric Berggren 42 år men spelade ändå med framgång med 
i ett par matcher. Trots åldersskillnaden blev han snart en i gänget. År 
1949 blev han lagledare för A-laget och år 1950 LIRA:s vice ordföran
de. Han skulle senare i egenskap av både ordförande och lagledare leda 
LIRA ända fram till fusionen. 

När man idag kommer till Vänersvallen med sin perfekta konstis och 
sitt elijus samt infravärme på delar av läktarna har man nog, om man 
inte varit med själv, svårt att förstå de svårigheter som rådde i LIRA:s 
barndom. De första åren var LIRA hänvisad till sjöisar och innan en 

15 



match ibland kunde komma igång hade liraspelarna - och stundom 
även motståndarna - måst skotta snö i timmar. 

Det dröjde också flera år innan LIRA kom i tillfälle att spela sina 
hemmamatcher på Vänersvallen i konkurrens med övriga lag. Ibland 
krävdes milt våld för att övertala den dåvarande något koleriske vakt
mästaren om rätten till arenan. Vissa milda vintrar blev det också omöj
ligt att spela på Vänersvallen och då blev naturisarna ett nödvändigt al
ternativ. Med ovan nämnde Stellan Nordquist som teknisk ledare till
verkade liragrabbarna en vagn, försedd såväl med gummihjul som me
dar. Med denna vagn, döpt till BEAT A, transporterades målburar, 
flaggor och all annan utrustning som behövdes för att iordningställa en 
plan, ut till sjöisar och översvämningar. 

Säsongen 1950 spelade LIRA:s A-lag i div. 4 mot motståndare med 
närmast poetiskt vackra namn som Fjällsjöpojkarna, Långared, Vår
gårda, Hagbron och Östadskulle. Det blev en överlägsen serieseger och 
uppflyttning till högre division. 

Skotta, skotta och skotta, det var vad som gällde inför en kommande hemmamatch. 
Bert, Ingvar och Sven tar foto-rast. 
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LIRA:s konditionsträning leddes detta och ytterligare några år av den 
ambitiösa gymnastikläraren Lars Widqvist. Det gav resultat. Före mat
cherna var "Lasse" noga med uppvärmningen, i vilken bl.a ingick nå
got som påminde om en föregångare till våra dagars stretching. Förvå
nade motståndare ansåg sig slagna på förhand med kommentarer som: 
"Va sa' vi vanlia' bonnpöjka kunna göra mot dihär könstie sta'bora". 

Första säsongen i division 4 blev LIRA tvåa efter IFK Vänersborg. 
Året efter, 1952, lades seriesystemet om till ett nytt starkare. Trots detta 
slutade LIRA som vinnare och det blev avancemang till division 2. Det 
var visserligen lite tursamt, eftersom IFK Kungälv i sista matchomgång
en slog LIRA:s konkurrent om seriesegern, Gripen. Första året i divi
sion 2, 1953, slutade med en hygglig 3:e plats. Nu var det ett annorlunda 
och svårare motstånd som gällde. MEN så kom då LIRA:s verkliga ge
nombrott säsongen 1954. 

Laget hade förstärkts med Bruno Leverin från Gripen. Han blev det 
perfekta komplementet som dirigerande center i det i övrigt väl samspel
ta laget. 

I första matchen spelade LIRA 3-3 mot VIF. I den andra spelade 
man ut Surte efter noter och vann med 6-3. Efter 3-1 över IFK Vä
nersborg slog man inför rekordpublik förra allsvenskarna Tranås hem
ma med 6-3 och sedan Waggeryd med 3-1. Därefter återstod botten
lagen Ulricehamn och Habo. Borta mot Ulricehamn blev det seger med 
4-0 men i hemmamatchen mot Habo var LIRA överlägsna men förlo
rade ändå med 3-4. Mycket genom det vann försmädligt nog Wagge
ryd serien. 

Tidningar allt från Aftonposten till Idrottsbladet skrev lyriskt om 
"K vartersklubben LIRA". Bengt Bedrup publicerade som utsänd från 
Expressen en helsida om den "Västsvenska Kometen". 

LIRA blev också uttaget som Västergötlands landskapslag i match 
mot Småland. Tyvärr blev det storstryk mot ett smålandslag kompone
rat av spelare från Nässjö och Tranås. Men liraspelarna var ändå stolta 
över att ensamma ha fått representera sitt landskap. 

Spelarna i 1954 års lag var Evert "Hajtis" Eriksson, Lennart Ekman, 
Gunnar "Sam" Johansson, Leif Sjöö, Sven Björnberg, Stig Palm, 
Gunnar Johnsson, Lennart "Pinnen" Johnsson, Bruno Leverin, Bertil 
"Yppa" Johnsson och Bengt Gustafsson med Rune "Böx" Johansson 
som reserv. Lagledare var Eric Berggren. 
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"Snoddas" omgiven av beundrare från Lira, under Bollnäsbesöket 1955. 

Genombrottsåret 1954. Laget leddes av Eric Berggren och spelarna var Gunnar, 
"Pinnen", "Yppa", Sven, Bruno Leverin, "Lille Gus", "Böx", Ekman, "Hajtis", Gun
nar "Sam" och Stig. 
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Innan seriestarten 1955 åkte LIRA på träningsläger till Bollnäs. Detta 
läger finansierades genom att LIRA tidigare arrangerat en match mot 
detta allsvenska storlag på Vänersvallen. Officiellt 2.800 (tvåtusenåtta
hundra) åskådare såg Bollnäs propagandavinna över LIRA med 10-2. 
På kvällen anordnades en bejublad bandybal på stadshotellet, där bl.a 
den då relativt nyupptäckte "SNODDAS" framträdde. 

Under lägret i Bollnäs gick det bättre för LIRA som spelade 0-0 och 
2-4 mot allsvenskarna. Torsten Tegner skrev på ledarplats i Idrottsbla
det om LIRA:s framgångar och förutsåg att det snart var dags för ett 
västsvenskt lag i den allsvenska "societeten". Förväntningarna inför sä
songen var sålunda utomordentligt stora. Men det blev en reaktion. 
Inget ville sig. LIRA slutade sist i serien och fick gå tillbaka till trean. 

Säsongen 1956 vann LIRA sin division 3-serie. Men detta innebar 
k v a l för att nå division 2 i det återigen ändrade seriesystemet. Efter se
ger i första kvalomgången mot Arvika blev Färjestad för svåra i den 
andra omgången. (Som en kuriositet kan nämnas att den då bara 16-
årige Stenåke Walltin spelade i Arvikalaget, och dessutom var ofin nog 
att göra ett av målen.) 

Vintern 1957 var mycket mild och det var med ett nödrop matcherna 
kunde genomföras fram till sista omgången. Denna innebar en direkt se
riefinal mellan LIRA och Lidköpingslaget Westerlund. Men var fanns 
det is? 

Långt fram på förmiddagen fick LIRA besked om att Laxå kunde er
bjuda en godkänd plan. (Dåvarande lirasekreteraren Erik Ek hade kän
ningar där.) Efter en lång och tröttsam bussresa-men Westerlund ha
de samma vedermödor - blev det Lidköpingslaget som drog det längsta 
strået i den chansartade matchen och vann med 3-2. 

På hösten 1957 stod LIRA (tillsammans med ELA) som arrangör för 
en s.k bilmetartävling. I KARLS GRAV anordnades denna fisketävling 
med en Volkswagen som förstapris. 821 fiskande personer, de flesta 
utombys, och 163 funktionärer satte färg på hela Vänersborg. Och 
LIRA gjorde den ansenliga vinsten av kronor 8.529. En imponerande 
kassaförstärkning på den tiden. 

LIRA hade en kortare tid haft tillgång till en källarlokal på Skansga
tan, men hade länge önskat en egen och bättre klubblokal. Först 1956 
kunde detta ordnas genom att staden upplät några rum i f.d Strandho
tellet. Här iordningställde klubbmedlemmarna själva de nedslitna loka-
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lerna och under några år bedrevs här en livlig verksamhet. En inte ovä
sentlig social uppgift innebar också den mycket frekventerade pojkverk
samheten med olika aktiviteter. Träffar för familjer och anförvanter fö
rekom också. Under större delen av 50-talet höll sig LIRA också med en 
klubbtidning, LIRA-LÄNKEN, som blev mycket uppskattad. 

Genom en serieändring år 1959 fick LIRA åter en plats i division 2 
Götaland och slogs om seriesegern. Andra plats både första året och år 
1960. 

Säsongen 1961 spelade LIRA seriefinal mot IFK Åmål. Dalslänning
arna vann och gick upp i allsvenskan. Säsongen 1962 blev LIRA 4:a i se
rien men säsongen 1963 inte bättre än 6:a. 

På 60-talet fick Vänersborg en kommunalt anställd idrottsintendent 
vid namn GÖRAN ERICSSON, som bl.a drev kravet på Vänersvallens 
upprustning. År 1963 kom bandyplanens elbelysning, som möjliggjorde 
kvällsmatcher- och träning. 

Så- äntligen- år 1964 kom den konstfrysta banan till. Vänersval
lens Isstadion var landets sjunde konstfrysna anläggning. Tillkomsten 
möjliggjordes av framsynta kommunala myndigheter tillsammans med 
en enastående frivillig insats. 1610 privatpersoner och många företag bi
drog tillsammans med 270.400 kronor av anläggningskostnaderna. Här
till kom en rent manuell arbetsinsats vid banans byggande. 

Isstadion omfattade förutom bandyplan också skrinnarebana samt is
hockeyrink. 

För bandyns del kan man nog konstatera, att om inte en mängd 
konstfrusna banor vid denna tid anlagts i Vänersborg och på andra 
orter, skulle knappast bandy av någon betydelse funnits kvar i dessa da
gar. 

LIRA spelade vid denna tid i division 2, men lyckades inte vinna den
na och ta steget upp i allsvenskan. År 1963 blev IFK Kungälv det första 
västgötalag som lyckades. Säsongen 1966 värvade LIRA för första 
gången en stjärnspelare, Sten Åke Walltio från Katrineholm, som blev 
spelande tränare. Tyvärr hjälpte inte heller detta. LIRA fick nöja sig 
med 2:a plats efter segrande Villa. 

Säsongen 1967 vann Surte serien med LIRA som 4:a. 
På våren 1968 firade LIRA sitt 25-årsjubileum på stadshotellet i Vä

nersborg med över 200 deltagare. Denna lyckade fest skulle, som det vi
sade sig, också kunna rubriceras som LIRA:s gravöl. 
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Vid 25-årsjubileet uppmärksammades en del här inte tidigare nämnda 
medlemmar. Därför må nämnas Curt Hasselholm, eldsjäl sedan LIRA:s 
barndom. Dessutom Bosse Johansson, Jan Sjöström och Rolf Bengts
son som tidigare varit aktiva spelare men nu hade ledarefunktioner. 

Den år 1967 organiserade supporterklubben stod som medarrangör av 
jubileet och genom sin bingoverksamhet gjorde supportrarna nu också 
en ekonomisk värdefull insats för LIRA. 

Flera västsvenska klubbar hade vid denna tid gjort korta visiter i ban
dyallsvenskan. Dock inget vänersborgslag! Idrottsintendenten och and
ra starka krafter arbetade nu för att få till stånd en sammanslagning 
mellan de olika klubbarna i staden i syfte att stärka vänersborgsidrotten 
- främst bandyn med sina påkostade goda yttre förutsättningar. 

År 1968 genomfördes fusionen, men sammanslagningen blev inte rik
tigt av den omfattning man tänkt sig. Bl. a ställde sig VIF utanför. 

Även inom LIRA rådde delade meningar. Omröstningen om anslut
ning slutade oavgjord. Symboliskt nog blev det ordföranden Berggrens 
utslagsröst som fällde avgörande till sammanslagningens fördel. Där
med upphörde LIRA som självständig förening. Division 2-platsen i 
bandy överläts till den nya föreningen. 

Nu under IFK Vänersborgs flagg är bandyn etablerad i landets topp
skikt. Men det är en annan historia. Eller kanske rättare sagt- en fort
sättning på historien. 

P.A. Kihlström m.fl. 

Den 2713 1993 firades på Kulturhusets festvåning !K LIRAS 25-åriga 
tillvaro inom vänersborgsidrotten. Trots att 25 år gått sedan LIRA upp
hörde som självständig förening 1968 hade ett l 00-tal gamla liralter med 
nestorn Eric Berggren (88) i spetsen mött opp. 

I anslutning till detta 'jubileum" utgavs en minnesskrift över LIRAS 
25 år, vilken sammanställts av gillesbröderna PA Kihlström och Bert 
Tibblin. Gillet medverkade med ett ekonomiskt bidrag till minnesskrif
ten och återger den här i något förkortat skick. 
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Var i allsin da'r ligger Omaruru? 
A v Peter Nissen 

I engelskan finns ett uttryck som i svensk översättning lyder: "Var i all
sin da'r ligger Omaruru?" - Ja det kan man verkligen undra. Detta är 
en av de frågor som skall besvaras i denna artikel, liksom frågan vad 
Omaruru har med Vänersborg att göra? 

* 

Omaruru är idag en stad i de centrala delarna av Namibia i södra Afri
ka. Namibia är Afrikas yngsta självständiga land. Ytan är dubbelt så 
stor som Sveriges. Landet är extremt torrt. Stora delar upptas av Na
miböknen i väst och Kalahariöknen i öst. Däremellan breder en bergig 
högplatå ut sig. Bördigast är det kring huvudstaden Windhoek och i 
norr vid gränsen mot Angola. Lantbefolkningen lever till stor del av bo
skapsskötsel. 

De svarta namibianerna, som är i majoritet, tillhör en rad olika stam
mar. De vita är huvudsakligen boerättlingar men här finns också en 
stark tysk befolkningsgrupp och en mindre grupp med engelskt påbrå. 
Hela Namibias befolkning uppgår endast till ca l ,2 miljoner invånare. 

Ekonomiskt betydelsefull är gruvindustrin som bryter olika minera
ler. starka sydafrikanska intressen styr denna näringsgren som nu, i 
början av 1900-talet, delvis konkurrerats ut av gruvor i andra delar av 
världen, som har ännu billigare produktionskostnader. Även det rika 
fisket med bas i den sydafrikanska enklaven Walvis Bay, Valfiskbukten, 
är i sydafrikanska händer. Någon inhemsk industri finns ännu inte. Na
mibias ekonomi är fortfarande hårt knuten till den sydafrikanska. Den 
ekonomiska frigörelseprocessen pågår dock bl a med svensk hjälp vid 
uppbyggandet av en namibiansk valuta och riksbank. 

Låt oss följa Omaruruflodens torra dalgång från Atlanten inåt lan
det. Den tar oss med på en vindlande färd, ibland genom canyons, och 
vi hamnar efter 250 kilometer på en högplatå på 1.200 meters höjd över 
havet och med eroderade toppar 2.000 meter höga. Dalgången är nästan 
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Den uttorkade Omarurufloden i Omaruru stad. Eftersom floderna så sällan är vattenfyll
da kostar man inte på sig broar överallt. Observera vägmärket som varnar för vattenfylld 
flod. Det är vänstertrafik i Namibia. Foto förf 

alltid kruttorr på ytan. Flodfåran fylls bara med vatten efter regnperio
der som inte inträffar varje år. Vatten finns på varierande djup nere i 
flodbädden. Förutom gränsfloderna i norr och söder är Namibias vat
tendrag för det mesta uttorkade. Man upptäcker dem i terrängen som 
gröna band eftersom stränderna ofta är kantade av träd och buskar. 

På den ovannämnda högplatån vid Omururufloden har det alltid fun
nits god tillgång på vatten i vattenhålen och ett överflöd av jaktbara vil
da djur. Detta har gjort att människor bott i trakten i tusentals år. Talri
ka grottmålningar med jaktmotiv och andra arkeologiska fynd är kvar
levor från tidigare kulturer. De första invånarna var förmodligen 
Buschrneo senare följda av Bergdarna och Hereo. Hereo som är utpräg
lade boskapsskötare utnyttjade vattenhålen vid floden. Intill dessa hål 
växte buskar med bitter smak som djuren åt av. Resultatet blev att även 
mjölken fick en bitter smak. Namnet Omaruru anses komma från He
reospråkets '' omaere omaruru'' som betyder ''bitter filbunke''. 

Den kände tyske missionären Carl Hugo Hahn från det Rhenska 
missionssällskapet torde varit den förste vite mannen som besökte trak
ten, 1851. Rhenska missionssällskapet var tidigt ute på fältarbete i Na-
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mibia liksom det Finska missionssällskapet. Finnarna koncentrerade sin 
verksamhet till de norra delarna av landet. 

Vänersborgaren Charles John Andersson kom till Namibia 1850. Re
dan året därpå företog han en jakt- och handelsfärd till norra delen av 
landet, Ovamboland. Andersson passerade då strax öster om Omaruru. 
Vita resenärer tog sig fram med oxvagn, vanligtvis dragen av sex till åtta 
par oxar. För att resan skulle lyckas ansåg Andersson det vara av största 
vikt att ekipaget framfördes av en skicklig oxförare. Kartmaterialet var 
från början mycket bristfälligt. För många områden saknades kartor 
helt. Man navigerade då med hjälp av infödda vägvisare. Ofta följdes 
flodernas dalgångar. 

De första vita ickemissionärerna i området var jägare, handlare och 
äventyrare. Charles John Andersson var en av de första jägare som, 
1858, inrättade ett läger för sin verksamhet på Omaruruflodens strand, 
på den plats som idag blivit staden Omaruru. Härifrån bedrev han stor
viltsjakt. Skinn, elefantbetar och strutsfjädrar såldes i Walvis Bay eller 
Kapstaden. Charles John Anderssons bas i Namibia var dennes han
delsstation i den centralt belägna handels- och missionsorten Otjimbing
we, vid Swakopfloden, 100 kilometer fågelvägen söder om Omaruru. 

Gamla Missionshuset i Omaruru. Huset är stadens äldsta. Det är tillbyggt under årens 
lopp. I dag är det museum. Axel W Erikssons bröllopskapell är numera borta. Foto förf. 
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År 1865 blev Charles John Andersson vald till hövding över Damara
folket. Detta betydde att han formellt kom att härska över ett rike som 
till ytan var lika stort som Sverige. 

År 1868 grundades en Rhensk missionsstation vid, den av vita nu 
etablerade platsen, Omaruru. Huvuduppgiften var att kristna Damara
befolkningen i trakten. Till föreståndare utsågs Daniel Cloete, en nära 
medarbetare till Hugo Hahn. Missionsstationen utgjordes av ett enkelt 
bostadshus och senare ett kapell. Båda byggnaderna uppfördes i soltor
kat lertegel och rappades med ett lager lera och kodynga uppblött med 
vatten och koblod. En metod som fortfarande används av kvinnorna i 
trakten då de lerklinar sina hus och hyddor. 

Charles John Andersson dog 1867 under en resa i norra Namibia. 
Med sig på sin sista resa hade han en ung man från Vänersborg, Axel 
Wilhelm Eriksson, som varit i N amibia i endast ett år. Efter Charles 
John Anderssons död fortsatte Axel W Eriksson det redan påbörjade 
insamlingsarbetet av fåglar, bl a till Vänersborgs museum. 

År 1869 blev Eriksson agent för ett handelsbolag i Kapstaden med in
tressen i Damaraland, dvs området kring Omaruru. Året därpå slog sig 
Eriksson ner i Omaruru i kompanjonskap med den svenske sjökaptenen 
Thure Een. Axel W Eriksson hade nu blivit en betydande affärsman och 
jägare. Vid den här tiden var det så ordnat att alla vita affärsidkare som 
bedrev handel i Omaruru måste bo på den norra flodstranden. På den 
södra bodde den svarta befolkningen, företrädesvis Hereo. 

Den 18 september 1871 gifte sig Axel W Eriksson med Fanny Ste
wardson, en engelsk flicka född i Sydafrika. Bröllopet stod i Omarurus 
missionskapelL Vigselförrättare var missionären Gottlieb Viehe. Thure 
Een berättar att bröllopet firades med pompa och ståt. Bruden var 
klädd i ljusblått siden och var strålande vacker. Stor salut gavs. En stor 
mängd svarta åskådare fanns på plats. Åt dessa utlämnades två feta 
oxar som man fick kalasa på. Att undfägna bröllopsgäster med oxar är 
fortfarande en vanlig sed bland Hereo. 

År 1871 bildade Axel W Eriksson tillsammans med bryggarmästaren 
Anders Ohlsson ett handelsbolag och 1873 köpte Eriksson en fastighet i 
Omaruru vid flodens strand. Axel W Erikssons bröder Albert, Reinhold 
och Carl slöt sig under de kommande åren till honom i Namibia, för att 
vara behjälpliga i jakt- och handelsrörelsen. Ytterligare en vänersborga
re, Axel Wedberg, anslöt sig. Fler svenskar drogs till Omaruru. En allt 
större svensk koloni växte fram. Svenskarna påverkade i viss mån 
utvecklingen i Omaruru. Som exempel kan nämnas att skolgången för 
de vita barnen förbättrades efter påstötningar från familjerna Eriksson 
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och Lindholm. Som lärare fungerade för övrigt missionären Viehe. 
Dennes arbetsrum tjänstgjorde som skolsal. 

Fru Fanny Eriksson födde två söner och två döttrar i Omaruru. Dessa 
kom så småningom att gå i skola i Vänersborg. De bodde då i ett av 
Axel W Eriksson köpt hus, numera rivet, som låg på Edsgatan. "Faster 
Tilda" såg till barnen. 

Axel W Eriksson besökte Vänersborg tre gånger. Första gången 1875. 
Då träffade han sin barndomsvän Hjalmar A Lindedal. Eriksson oroa
de sig för vad som skulle hända med den värdefulla fågelsamlingen efter 
hans död. Lindedal föreslog att delar av samlingen borde skänkas till 
Vänersborgs museum. Lindedal övertygade vid denna tid även Johan 
Adolf Andersohn att snarast påbörja byggandet av ett Vänersborgs mu
seum. 

Från Omaruru gjorde Eriksson de kommande åren långa resor, hu
vudsakligen norrut. År 1878 hade Erikssons och Ohlssons bolag 40 jä
gare anställda. Kring år 1880 var alla lejon, elefanter, giraffer och nos
hörningar kring Omaruru bortskjutna. storviltet var utrotat. Jägarna 
tvingades nu söka sig längre norrut. När jägarna lämnade Omaruru slog 
sig alltfler vita handlare, hantverkare och bönder ner i trakten. 

Missionshuset i Omaruru var ett viktigt centrum i ortens framväxt. 
Huset nyttjades, förutom i det direkta missionsarbetet, till skola, mili
tärhögkvarter och -förläggning, domstol och fältlasarett och fristad för 
flyktingar under stamstrider i området. Här inrymdes också tidvis ett 
meteorlogiskt observatorium. 1895 öppnades i missionshuset Omarurus 
första postkontor med postgång var 14:e dag. En röd flagga hissades på 
husets östra gavel då post avgick eller anlände. Det tog postlöparen åtta 
dagar att springa fram och tillbaka till Walvis Bay, en sträcka på 440 ki
lometer fågelvägen. 

År 1884 deklarerade Tyskland nuvarande Namibia för tyskt protekto
rat under namnet Tyska sydvästafrika. Till att leda kolonin utsågs riks
kommissarien dr Heinrich Göring. Göring var anställd av den tyska 
konsulattjänsten och hade i London studerat brittisk kolonialadmini
stration. En av de första åtgärderna för den tyska kolonialledningen 
blev att resa runt och sluta skyddsfördrag med de olika stammarna. Ett 
sådant skyddsfördrag undertecknades den 2 november 1885 av Heinrich 
Göring och hövdingen Manasse Tjiseseta i missionshuset i Omaruru. 

Till minne av Heinrich Görings insatser i Tyska Sydvästafrika bär 
fortfarande en centralt belägen gata i Windhoek, Göringstrasse, hans 
namn. Nämnas kan att sonen Hermann föddes i Tyskland 1893. Fadern 
var då generalkonsul i Haiti. 
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Erikssons hus i Omaruru är rivet. Det låg till höger om huset på bilden. Tomten sträcker 
sig ner till Omarurufloden. Äldre ortsbor har hört talas om Erikssons av sina föräldrar. 
Man minns också andra svenskar. Foto förf. 

År 1883 besökte Axel W Eriksson Vänersborg och donerade vid detta 
tillfälle fågelsamlingen till museet. Från den här tiden uppehöll sig 
Eriksson bara sporadiskt i Omaruru. 1887 upplöste han kompanjonska
pet med Ohlsson. Under resten av 80- och 90-talen levde Eriksson i norra 
delen av Namibia, där han förutom handel och jakt ägnade sig åt krea
tursuppfödning. Axel W Eriksson bekymrade sig för den allt större bris
ten på vilda djur och den accelererande europeiska bolagsbildningen 
som i jakt på mineraler, handelsrättigheter och jord berövade de svarta 
deras land. 

År 1894 besökte Axel W Eriksson för tredje och sista gången Väners
borg. Han kunde nu bese sin fågelsamling i det sedan tre år öppnade 
museet. Eriksson påstås ha varit mycket nöjd med arrangemangen. 

Samma år, 1894, överförde Eriksson sin egendom i Omaruru på den 
16-årige sonen Axel Francis Zeraawa. Detta år blir Omaruru också gar
nisonort. Den tyska styrkan var från början mycket blygsam, bestående 
av endast 25 man och en fältkanon. Ett fyrkantigt tegelfort byggdes så 
småningom. 
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År 1901 dog Axel W Eriksson under en resa i norra Namibia. Vad 
hände sedan med barnen? Jo, familjen Erikssons äldste son Andrew 
blev kyrkoherde i Gudhem i Västergötland. Axel Francis Zeraawa fick 
konstnärlig utbildning i Tyskland och var aktiv konstnär i Sydafrika 
och Namibia. Han är representerad med tre oljemålningar med natur
motiv på Namibias nationella konstmuseum i Windhoek. Döttrarna 
Sara och Maude tycks ha gift sig i Kapstaden. 

År 1904 kom järnvägen till Omaruru. Samma år gjorde afrikanerna i 
N amibia uppror mot sina koloniala herrar. I Omaruru kväste den tyske 
kommendanten, kapten Victor Franke, Hereraupproret med kraft. 
1907 blossade striderna upp på nytt. Den tyska kolonialarmen var effek
tiv och genomförde regelrätta utrotningsaktioner. Man beräknar att 80 
OJo av Hererostarnmen förintades! Historisk forskning har visat att 
många av de rashygienska ideer som 30 år senare blev förhärskande i det 
tyska "Tredje Riket" grundlades i sydvästafrika. Även metoderna med 
arbetsläger och utrotning provades här och pekar framåt mot den "slut
liga lösningen av judefrågan". 

Några år efter 1904 års uppror byggdes ett minnesmärke över strider
na vid Omaruru, der Franke Turm, som fortfarande kan bestigas. 1909 

Tysk och amerikansk kulturimperialism? Foto förf. 
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inrättades i Omaruru en distriktsdomstol med stora delar av norra Na
mibia som lagskipningsområde. Samma år fick Omaruru också stads
privilegier. 

Efter 1:a Världskriget förlorade Tyskland sina kolonier. I juli 1915 
hade Omaruru ockuperats av sydafrikanska trupper. Förvaltningen av 
Namibia övertogs efter kriget av Nationernas Förbund. I själva verket 
kom landet att styras av Sydafrika fram till självständigheten 1990. 

Staden Omaruru växte kraftigt under 1900-talet. Moderna bekväm
ligheter infördes, som vattenledningssystem 1931 och elektrisk ström 
1939. 

I dag 1993, är Omaruru en för namibianska förhållanden ovanligt 
grön stad, med fruktträdgårdar och gator kantade med skuggande träd. 
Längs floden är vegetationen tät. I staden finns två hotell med tillhöran
de restauranger, två banker, tre kyrkor, åtskilliga affärer, verkstäder 
och ett sjukhus. Eftersom tillgången på trä är god längs Omaruruflo
dens stränder har en rad trävarufirmor och snickerier etablerats. 

Den vita befolkningen domineras av tyskar. Mycket är förvånansvärt 
europeiskt. Som på hotel Staebe t ex. Här känner alla igen sig som nå
gon gång passerat Tyskland och där tagit in på något värdshus. I dörren 
möts man av bonvaxdoften från de nyfejade golven. För fönstren häng
er de obligatoriska storerna. Skänkstugans inredning är välbekant, lik
som restaurangens matsedel; Eisbein, Knödel, Sauerkraut. Surkålen 
flygs regelbundet ner med Lufthansa från Frankfurt. 

Fram till Namibias självständighet 1990 firades årligen Hitlers födel
sedag, den 20 april, med att man denna dag i "Omaruru Dampfbäcke
rei" kunde köpa bakelser med hakkors på. I dag kan man avnjuta Ap
felstrudel med vispgrädde i den 40-gradiga hettan till tonerna av kända 
melodier ur "Vita Hästen". Detta är en säregen upplevelse ... 

En säregen upplevelse är det också att vandra runt på Ornarmus kyr
kogård och läsa gravstenarnas inskriptioner. En påminnelse om den le
vande svenskkoloni som en gång verkade här. 

I högsta grad delaktiga i staden Ornarmus tillblivelse var två väners
borgssöner- Charles John Andersson och Axel Wilhelm Eriksson. 
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Peter Nissen född 1947 i Vänersborg. 
studentexamen vid läroverket i Väners
borg 1967. Fil. kand. i Uppsala med äm
nena historia, etnologi, arkeologi. stude
rade dessutom rättshistoria och konsthis
toria. 1:e antikvarie vid Älvsborgs läns
museum i Vänersborg. Sommaren 1992 
befann han sig i Namibia på ett S1DA
stipendium. 
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Arskrönika 1992 
Ute i stora vida världen händer det hela tiden kriser, omvälvningar, 
krig, hungersnöd och torka i en omfattning som naturligtvis borde få 
den mest krismedvetne svensk att värdera sina ord annorlunda när man 
beklagar sig över de förtretligheter som vi själva råkar ut för. Visst har 
många det mycket besvärligt i dessa dagar men det kan ju ändå aldrig 
jämföras med det totala elände som exempelvis det forna Jugoslavien 
upplever. Överallt i öster blossar strider upp i länder som vi inte visste 
fanns och med ledare med namn som ser ut som undre raden på synun
dersökningsaffischen hos ögondoktorn, massor med z, y och z, inga he
derliga svenska, å, ä och ö. En stor våg av förtvivlade och utblottade 
människor är på flykt till någonstans, och en samvetslös maffia har ta
git på sig uppgiften att skinna dom på deras sista slantar med falska löf
ten om att få komma till paradiset i Norden. Att det inte blir större kaos 
än det redan är tycker jag är ett under, och hur irriterande det än är med 
påstådda snatterier och osvenskt beteende så får vi ändå vara tacksam
ma så länge den ryska maffian inte öppnar filial här i Vänersborg med 
alla de skurkstreck som dom är mäktiga. 

I väst är det sig mera likt med ett presidentval i USA som fått ett in
slag av Bert & Ian genom Ross Perot, med budskapet att kan jag bli mil
jardär på att sälja datorer så kan jag välleda en supermakt, det är väl 
ingen större skillnad. Kan någon fatta hur folk är konstruerade som i 
mogen ålder skaffat så mycket pengar som någon kan önska, och som 
skulle kunna leva ett behagligt liv bland släkt och vänner bestämmer sig 
för att vilja bli President, ett av världens förskräckligaste jobb. I en un
dersökning i somras bad man amerikanarna att värdera olika yrken ef
ter arbetsmiljö, inkomst, stress och säkerhet. Presidentskapet kom 
nummer tre från slutet, endast cowboys och sjömän ansågs ha det värre. 
Bäst var det att arbeta i databranschen, just det jobb som Ross Perot 
fått sådan lust att lämna. 

Det går inget vidare för gamla Sverige just nu och i takt med det acce
lererande eländet så blir vi fullständigt döva för begreppen miljon och 
miljard, en förlust på två miljarder för Saab känns nästan som en fram
gång när man läser att våra banker lär förlora så där 200 miljarder in
nan allt är över. Högst över hela den svenska krisen hänger några män i 
sina gyllene fallskärmsavtal med fickorna fulla av pengar man fått för 
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sina misslyckade insatser i den heliga marknadens tjänst medan bank
tjänstemän på lägre nivåer får sparken med några månaders varsel utan 
så mycket som ett paraply att dämpa fallet med. Den enda svenska stor
bank som ännu inte visat förlust är Handelsbanken, men så är det ju 
också en Vänersborgare, Arne Mårtensson, som är högste basen. Arne 
är dessutom medlem i Vänersborgs Söners Gille, det förstår ju var och 
en att man lyckas när man har så starka meriter. 

När krisen i Sverige blev outhärdlig så satte sig faktiskt alla politiska 
krafter ner och förhandlade. Under några dagar och nätter slaktade 
man politiskt heliga kor så vallöftena stänkte. Då visade vi i Sverige att 
vi kan göra vad vi måste om vi blir tvungna, det är bara tragiskt att det 
måste gå så långt innan vi tar vårt förnuft tillfånga. Att vi har levt över 
våra tillgångar länge vet nog egentligen de flesta, och det gör vi tyvärr 
fortfarande. Just nu lånar vi 12 miljoner kronor i timmen utomlands för 
att kunna betala vår gemensamma nota. 

Här hemma i vårt Vänersborg går det också ganska tungt både för vå
ra industrier och för den ganska ömkliga kommunala ekonomin. Enligt 
statistik så är Vänersborg den tredje dyraste kommunen i länet att bo i. 
Men å andra sidan visade en annan statistik att brottsligheten var den 
tredje lägsta i hela landet, endast storurnan och Arvidsjaur var lugnare. 
Är det någon som tror på sådan statistik, känner ni att det är det norr
ländska, sävliga lugnet som dominerar när ni vandrar på gågatan en fre
dagskväll? På kommunen har man infört en köp och sälj-organisation, 
som i praktiken verkar gå ut på att vissa på kommunen ska köpa tjäns
ter av vissa andra på kommunen. Det är bara det att ingen har pengar 
att köpa för, men å andra sidan har alltför många heller inget att sälja 
så det jämnar väl ut sig. Men några entusiaster med Håkan Johansson i 
spetsen har bestämt sig för att öppna privatskola, reglerna om skolpeng 
gör det nu möjligt att välja vilken skola man vill att barnen skall gå i. 
Skolan skall heta Fridaskolan och hålla till i Norra skolan, inte utan 
protester från andra lärare för att uttrycka det milt. 

Ett annat skolprojekt som kan bli hur stort som helst är en kinesskola 
ute på Östra Klinikerna, som man nu åter kallar förRestad Gård. Egen
domligt nog heter mannen bakom detta också Håkan Johansson, men 
är en helt annan person. Denne Håkan Johansson har genom kontakter 
med Kina fått ett stort internationellt utbildningsföretag att starta skola 
för uppåt 700 kineser därute, som under ettåriga studier skall lära sig 
språk, västeuropeiskt samhällsliv och företagsamhet. Beslut finns, nu 
kan bara Invandrarverket sätta käppar i hjulet genom att inte våga ut
färda så många visum som krävs. Här kan upp till 50 nya arbeten ska
pas, jag håller sannerligen tummarna för att det skall lyckas. Dessa ki-
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neser kan vara guld värda inte minst med tanke på att det verkar vara 
Tom Peng Pung för våra andra stora arbetsplatser. Teli, vårt största fö
retag, varslar folk om och om igen. Inte heller Vbg-produkter är till nå
gon draghjälp, en långdragen svacka i försäljningen gör att företaget 
släpar efter. 

Att man nu tagit första spadtaget till det nya fängelset måste väl ändå 
ses som ett positivt besked, trots byggnationens något inåtvända ända
mål. Det innebär arbete i byggnadsbranschen, och för folk som tillver
kar galler och randiga overaller eller vad som nu kan behövas. Men vad 
skall vi ha det gamla fängelset till, det blir en svår nöt att knäcka, bygg
naden är ju ganska cellsam. 

Bråket om vår lilla före detta gästhamn får i dessa perspektiv ganska 
futtiga proportioner, men inte desto mindre har frågan blivit en storm i 
en hamnbassäng. Vid Vänerparken har NCC byggt en verkligt fin an
läggning som skulle vara en stolthet för vilken boj-ort som helst och 
som verkligen uppskattats av båtfolket. Men kajen mitt i stan skulle 
tömmas på båtar och visst blev det tråkigt att inte kunna titta på när se
mesterfolket tog sin kvällsgrogg i sittbrunnarna. Men i denna fråga vå
gar jag helt enkelt inte deklarera någon uppfattning, riskerna är helt en
kelt för stora att hamna i korsdraget mellan Arne Kärvling på ena sidan 
och Einar Sandelmark på den andra, dessa gillesbröder är ju inte precis 
att leka med när känslorna svallar. 

Apropå sjöfart så får man ju vara glad att inte alla skeppare visar så
dant sjömanskap som kaptenen på lastfartyget Rania, som med full fart 
i maskinen stävade rätt mot Skräcklestugan, för att givetvis gå på grund 
bland alla de grynnor som givit Skräcklan sitt namn efter Ranias alla 
förlista föregångare bland stenhällarna. Rania kunde dock dragas loss 
och ta sig vidare för egen maskin. 

Det finns förresten de som påstår att namnet Skräcklan skulle komma 
efter något fånigt fjäderfä vid namn Skrak, nej sådana ortsnamnforska
re vill vi inte ha, Skräcklan efter fasa och skräck gör sig betydligt bättre i 
turistbroschyrerna. 

Ett annat bråk med starka viljor inblandade var Olof Hagners krav 
på att flytta undan Olof Palmes byst från trappan i Kulturhuset, ett ut
spel som verkar inspirerat av det flitiga statyvältande som folket i de 
forna öststaterna ägnat sig åt. Hagner deklarerade att han och många 
med honom kände starkt obehag av att se Palmes byst blicka ned på ho
nom. Att S Gunnar Peterson skulle protestera våldsamt mot bystflyt
tarplanerna förvånar väl ingen och i denna vilda batalj drog han på sig 
tillnamnet Gunnar "Bysthållaren". 
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Det är verkligen roligt att se att Drottninggatan för vart år gör sig allt
mer förtjänt av sitt stolta namn. Thure Carlssons gamla hus har blivit en 
verklig pärla och grannhuset håller också på att återfå självaktningen. 
Nästan hela Drottninggatan har nu en gemensam arkitektonisk stil, 
utom då kanske Församlingshemmet, som 50-årsjubilerar i år men vars 
gula tegelfasad väl inte precis från utsidan är en arkitektonisk höjdare. 
Församlingshemmet byggdes med frivilliga insatser i en tid under kriget 
när nästan all byggnadsverksamhet låg nere. Sådan initiativ skulle vi be
höva idag. 

En höjdare på många sätt är däremot vårt gamla stiliga vattentorn 
som i år åter fått träda i tjänst eftersom det nyare vattentornet bemålats 
invändigt med en färg som inte tål vatten, en något tillspetsat inlägg i 
debatten om lösningsmedel. Vattentornet byggdes för 110 år sedan och 
jag hade i somras glädjen att klättra upp i tornet och beundra utsikten 
från toppen. Det är mycket spännande att klättra omkring i tornet, och 
jag kan avslöja för er att tornet kan bli en av utställningslokalerna i den 
Glasfestival som skall bli en av attraktionerna när vår stad fyller 350 år 
1994. V år relativt färske gillesbroder Bo Knutsson är en världsauktoritet 
inom glas och ligger bakom ideerna. Planeringen inför denna festival är 
i full gång och flera av de stora världsstjärnorna bland glaskonstnärerna 
har redan bestämt sig för att komma hit. Intresset för glas både som 
konst och som bruksföremål är mycket stort i Sverige och utomlands 
och arrangörerna tror att detta kan bli en återkommande händelse som 
låter namnet Vänersborg flyga ut i stora vida världen och få sin rättmä
tiga plats bland de stora kulturstäderna. 

I Vänersborg finns också ett annat stort intresse för glas som får sina 
yttringar nästan varje helg i centrala Vänersborg. Ljudet av krossat glas 
är oemotståndligt för ett litet gäng huliganer och gågatan ser ibland ut 
som Libanon efter stängningsdags, med metalljalusier neddragna, till
bommat och mörkt. Äntligen har jag blivit tillräckligt gammal för att 
klaga över ungdomens brist på vanligt hyfs, visst är det skönt att få 
gnälla lite, få säga att när jag var ung så var minsann vårt värsta bus att 
gnida hartsfiol eller blåsa ärtrör. Fast ännu vågar jag nog inte skönmåla 
min egen ungdom på äldre herrars vis, allt för många minns den ännu 
som skulle kunna avslöja att så änglalika var vi nog aldrig. 

På tal om glas så har vi nu snart ett år haft självplock på systemet. 
Det finns de som anser att vi skulle låta livsmedelsbutikerna ta hand om 
försäljningen, men det anser jag skulle vara rena vansinnet, de skulle in
te ha en chans att hålla den kvalitet som vår butik har. Det är verkligen 
en enastående förvandling som hänt, en mysig stämning i stället för den 
kallsvettiga, sammanbitna panik som uppstod på det gamla kösystemets 
tid. 
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I en omröstning i en av stadens två alldeles utmärkta tidningar om 
stadens vackraste hus vann Museet, denna pärla vid Kulturaxelns östra 
utpost. Länsmuseichefen och gillesbrodern Erik Wegneus har bestämt 
att Museet skall bli ett Museernas Museum, återskapas så som det såg ut 
när det byggdes, och med en entreavgift på 30 öre som det kostade på 
den tiden. Men ännu en myntreform har satt käppar i hjulet för denna 
gest, tioöringen finns ej mer, bortsopad av inflationen. Detta projekt 
skall stå klart till jubileet 1994. 

Jag skrev i min krönika för några år sedan att stationshuset behövde 
renoveras och målas om, och vips, så blev det gjort. Detta tycker jag att 
vi tar som ett självklart bevis på hur mäktigt och inflytelserikt Väners
borgs Söners Gille är. Stationen har verkligen blivit fin, det var ett myc
ket vackert hus som gömde sig bakom en aladåbgrön brädvägg. Vid 
återinvigningen sade kommunalrådet högtidligt inför uppsträckta sJ
tjänstemän att nu står SJ väl rustat i Vänersborg inför 2000-talet. Några 
månader senare sa samma uppsträckta perronghuliganer att man skulle 
lägga ned hela rasket. Man växlar om fort på Statens järnvägar, man 
har lätt för att spåra ur, det är ingen vidare tåga i det företaget. 

Fast det är inte mycket som är värdebeständigt i dessa dagar. Just ut
trycket "i dessa dagar" är förresten säkerligen just nu den mest använ
da undanflykten. Uttrycket "det blir nog lite svårt i dessa dagar" antas 
vara förklaring nog för att undvika alla initiativ och allt som verkar nå
got chansartat, bakom denna fras kan man gömma alla andra motiv 
som man kan ha till att låta bli att göra något som kräver lite ansträng
ning och förutseende. Att vara förutseende är en mycket god egenskap, 
det tyckte också den skaraborgare som apropå bibelns skapelseberättel
se sa "att när vår herre sade Varde ljus, då hade vi skaraborgare redan 
dr att ledningera!" 

Nu är årets krönika tillända och snart skall vi få äta lite god mat. På 
tal om mat så försiggick det en debatt i tidningen mellan nälläkarna 
Engqvist och Redfors som handlade om huruvida kolesterolet var far
ligt för hjärtat eller inte. Man talar om att det skulle finnas ont och gott 
kolesterol. För egen del anser jag nog att allt kolesterol är väldigt gott! 

Allhelgonafton 1992 

Håkan Lind 
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MINNESRUNOR 1992-1993 

Under tiden juli 1992 t o m juni 1993 har sjutton Gillebröder fullbordat 
sin jordevandring och för alltid lämnat oss. Vi lyser frid över våra bort
gångna Gillebröders minne. 

Godsägare Carl-Eric Poucette, född på Lyckhems gård i 
Vänersborg den 24 februari 1914, avled i Lidköping den 
31 augusti 1992. Redan 1918 flyttade familjen till Lidkö
ping där de I 929 blev ägare till Flisbäcks egendom i Sä
vare. Efter genomgången realskola i Lidköping genom
gick han utbildningen vid lantmannaskolan i Skara. 
1940 övertog han den fäderneärvda gården, som han 
med stort intresse och framgång brukade fram till I 988 
då sonen Christian tog över. 
Carl Eric Poucette var aktiv inom jordbrukets före
ningsrörelse, Medborgarskolan och Moderata Samlings
partiet i Lidköping. Han tillhörde Odd Fellow, Svarta 
Örnar och TNJ. 
Vid sidan av sitt samhälls- och föreningsengagemang 
hyste han stort intresse för sång och musik och under 
hela 50 år var han aktiv medlem i Sävare kyrkokör. 
Inträdde i Gillet I 951. 

Kanslidirektören Stig Cedergren, född i Vänersborg den 
I augusti 1911, avled i Gävle den 3 november 1992. Ef
ter avlagd studentexamen i Vänersborg 1930 och reserv
officersexamen vid Kungl. Bohusläns Regemente 1933, 
påbörjade han sina juridiska studier i Uppsala, där han 
avlade jur. kand. examen 1935. Efter tingstjänstgöring 
vid Gudhems och Kåkinds domsaga erhöll han anställ
ning som jurist vid Drätselkammaren i Uppsala. 1941 
tillträdde han befattningen som stadsombudsman i Gäv
le, där han 1955 befordrades till kanslidirektör, vilket 
ämbete han uppbar fram till sin pensionering I 976. 
Efter sin pensionering blev han huvudredare för M/S 
Nordwest, ett fartyg på 1400 bruttoton och som tillsam
mans med sju likadana fartyg ingår och bildar Nord
skippolen. 

Vid sidan av sitt arbete var han under många år ordförande i Gävle-Dala stadshypoteksfö
rening och i Upplandsbanken. 
Ett av hans fritidsintressen var konst och han var ordförande i Gävleborgs Konstförening. 
Ett annat stort intresse var idrotten och då framförallt tennisen, där han själv var en trä
gen utövare. Han verkade även som ordförande i Gästriklands Idrottsförbund. 
Stig Cedergren erhöll många utmärkelser av vilka kan märkas R N O, Gävle Kommuns 
förtjänstmedalj och Gästriklands Idrottsförbunds guldmedalj. 
Han inträdde i Gillet 1930. 37 



Linjearbetaren Sigvard "Sigge" !sidor Vessby, född i 
Vänersborg den 24 februari 1917, avled i sin hemstad 
den 13 november 1992. 
Efter avslutad skolgång i Vänersborg, vistades Vessby 
en tid hos sin farfar i Värmland, där han arbetade som 
skogsarbetare och genomgick utbildning i skogsvård. 
Då han efter andra världskrigets slut återvände till Vä
nersborg vann han anställning vid Televerket, en an
ställning som han innehade fram till pensioneringen. 
Naturen, motion och idrott var Sigges stora fritidsin
tressen och han höll sig alltid i fin form genom cykelåk
ning och skidåkning. Många motionerande i Väners
borg har mött Sigge på sina dagliga cykelrundor och i 
skidspåret vid Skidstugan. Det var också under en sådan 
cykeltur som Sigge Vessby avled. 

Han var även intresserad och engagerad i fackligt arbete och under sin långa tjänstgö
ringstid vid Televerket innehade han även förtroendet som fackföreningsordförande un
der 15 år. 
V ess by var väl bevandrad i Vänersborgs historia och kände de flesta av vår stads invånare. 
Han älskade sin hemstad och inträdde i Gillet 1952. 
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Kriminalinspektören Carl-Erik Lennart Mellryd, född 
den l april 1935 i Holms församling, avled den 13 de
cember 1992 i Vänersborg. 
Efter genomgångna skolor vann han anställning vid po
lisen i Vänersborg 1956, där han verkade som poliskon
stapel och polisassistent fram till 1974 då han befordra
des till kriminalinspektör, en befattning som han inne
hade fram till sin bortgång. Hans intresse för tekniska 
frågor och hans handlag med kriminaltekniskt material 
resulterade i att han utvecklades till expert inom den lo
kala kåren. 
Hans främsta fritidsintresse, näst familjen var teckning 
och målning, egenskaper som kom väl till pass i hans ar
bete med brottsutredningar. Sommarhuset på Väjern 
var också ett av hans stora fritidsintresse. 
Inträdde i Gillet 1988. 



Överingenjören Åke Wädding, född den 23 april 1918 i 
Vänersborg, död den 28 december 1992 i sin födelse
stad. Efter avslutad skolutbildning i Vänersborg flytta
de han till Stockholm, där han vid Statens Institut för 
Folkhälsan genomgick utbildning till hälsovårdsinspek
tör. Han studerade även vid Stockholms Högre Teknis
ka Läroverk, där han avlade examen som byggnads
ingenjör. Han bedrev även studier vid Nordiska Hälso
vårdshögskolan i Göteborg. 
Åke Wäddings gedigna utbildning kom honom väl till 
pass vid hans skiftande arbetsuppgifter vid hälsovårds
förvaltningarna i Y stad och Solna, i Arbetskyddsstyrel
sen och vid HSB:s Rikskontor i Stockholm. Vid sin pen
sionering verkade han som teknisk chef vid Stockholms 
Hälsoskyddsförvaltning. 

Han var en varm anhängare av idrottsrörelsen. Främst ägnade han sig åt bandy- och fot
bollsporterna och var en trägen medlem och supporter i Idrottsföreningen Kamraterna, 
Väners borg. 
Inträdde i Gillet 1988. 

Muraren Filip Eriksson född i Vänersborg 2 mars 1912, 
avled 3 januari 1993. 
Efter avslutad skolgång började Filip sitt arbetsliv vid 
Fridhems tegelbruk. Efter att ha prövat på sjömanslivet 
en kortare tid, började Filip i lära inom byggnadsbran
schen hos sin farbror Karl. Det blev en hel del av stadens 
fastigheter och byggnader som Filip medverkade till att 
uppföra. Filip hade även stora intressen i de fackliga 
frågorna och arbetade som kassör och sekreterare i Mu
rarnas lokalavd. samt även som revisor hos Riksbyggen. 
1951 började Filip hos Sjödens byggnadsfirma. Här 
kom Filips yrkesskicklighet väl till användning, då det 
kunde gälla såväl uppförande av nya hus som till repara
tioner av alla slag inom branschen. Filip stannade kvar 
till sin pensionering. Då hade firman bytt namn till 

Nylanders Byggn. AB. Filip gjorde sig känd som en mycket omtyckt, humoristisk och 
hjälpsam person. På senare år var litteratur, resor och trädgårdssysslor Filips fritidsintres
sen. 
Han inträdde i Gillet 1946. 
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Förste byråsekreteraren Ingwar Oskar Vilhelm Wad
man, född i Västra Tunhem den 10 augusti 1920, avled i 
Vänersborg den 15 augusti 1993. 
Efter genomgångna skolor i Vänersborg anställdes han 
vid Postkontoret i Vänersborg där han fram till början 
av 1940-talet tjänstgjorde som brevbärare. I samband 
med sin värnpliktstjänstgöring genomgick han Kadett
skolan vid Karlsberg där han utbildades till värnpliktig 
officer. Därefter vann han anställning vid stockholms
polisen och genomgick där Statens Polisskolas konsta
pelsklass. Under sin stockholmstid studerade han även 
vid Statens Institut för Folkhälsa och arbetade därefter 
några år vid Hälsovårdsnämnden i Stockholm, innan 
han tillträdde tjänsten som hälsovårdsinspektör i Vä
nersborg. Under en kortare tid var han anställd vid 

HSB:s kontor i Vänersborg, där han var med om att bygga upp den lokala organisationen. 
Hans sista anställning var vid Länsstyrelsen, där han verkade som förste byråsekreterare 
fram till sin pensionering. 
Redan 1950, under sin Stockholmstid, värvades han till Par Bricole, där han med stort in
tresse medarbetade intill sin bortgång. Redan under ungdomstiden och uppväxtåren i 
Vargön uppmärksammades Ingwar Vadmans talanger inom musiken, sången till förfat
tande!. Egenskaper som gjorde honom till en mycket uppskattad och rik glädjekälla. 
Hans generösa natur gjorde att han gärna delade med sig av sin förmåga och sina sällsynta 
utförsgåvor. Detta gjorde, att han vid större engagemang, såsom Barnens Dag, Välgören
hetsgalor, Good Old Days, Konserter och storbandens framträdanden m fl anlitades som 
konferencier där han på sitt oefterhärmliga sätt framförde sina egna prologer. Hans för
fattarförmåga togs tidigt i anspråk av stadens lokaltidning ELA där han under många år 
medarbetade med dokumentära, underhållande och lokalpatriotiskt uppskattade kåserier. 
Hans dikter, sånger och kåserier finns väl bevarade i många Vänersborgares hjärtan. 
Han inträdde i Gillet 1969. 

Expeditionsvaktmästaren Evert Bertil Harry Back, född 
i Vänersborg den l september 1918, avled i sin hemstad 
den 15 januari 1993. Efter avslutad skolgång erhöll han 
anställning vid A.F. Carlssons Skofabrik. 1950 erhöll 
han anställning vid Länsstyrelsens expedition, där han 
tjänstgjorde fram till sin pensionering 1983. 
Evert Backs stora intresse vid sidan av sitt arbete var 
idrotten och redan i mycket unga år tog han plats i VIF:s 
representationslag i såväl bandy som fotboll. Under en 
lång följd av år var han en av de verkliga stöttepelarna i 
det lag som hemförde ett flertal Distriktsmästerskap och 
seriesegrar till vår stad. Speluppfattning, eleganta och 
lugna uppträdande på de olika idrottsarenorna gjorde 
honom till en av vår stads allra främsta lagspelare ge
nom tiderna. Även inom bordtennissporten var Evert 

Backs insatser av tyngd och han var en av BTK Servens allra bästa spelare. Hans sport
mannamässiga uppträdande även utanför spelplanerna gjorde honom till ett föredöme för 
sina lagkamrater och för sin omgivning. 
Han inträdde i Gillet 1955. 
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Länsrådet Rolf Lindqvist, född i Borås den 6 augusti 
1911, avled i Karlstad den l februari 1993. Han avlade 
juridisk kandidatexamen i Uppsala 1934 och anställdes 
samma år som länsnotarie i Vänersborg. År 1946 ut
nämndes han tilllänsassessor i Blekinge. 1948 utnämn
des han till liknande befattning i Värmland. 1956 ut
nämndes han till taxeringsintendent i Gävleborgs län 
och 1960 till landskamrerare i Skaraborgs län därEhan 
sedermera verkade som länsråd fram till sin pensione
ring. Efter pensioneringen tjänstgjorde han som extra 
domare vid Länsrätten i Värmland. 
Under olika perioder har han tjänstgjort som sakkunnig 
i justitie- finans- och utbildningsdeparten. Han genom
gick försvarshögskolans högre försvarsstudier. Under 
åren 1974-1977 var han ledamot av notarienämnden. 
Dessutom har han haft ett flertal uppdrag i olika ut
skott, kommitteer och styrelser. 
Inträdde i Gillet 1935. 

Verkstadsarbetaren Stig Gerhard Fock, född i Väners
borg den 23 februari 1915, avled i sin hemstad den 25 
februari 1993. 
Efter genomgångna skolor anställdes Stig Fock vid Otto 
Dafgårds Charkuteri, där han utbildade sig till charku
terist och verkade i den professionen fram till slutet av 
1940-talet då han tog anställning vid Teliverkstaden. 
Som verkstadsarbetare verkade han där fram till pensio
nering. 
Stig Fock räknas till en av pionjärerna och förgrundsfi
gurerna när det gäller bordtennissporten i Vänersborg. 
Han representerade den anrika bordtennisklubben 
Olympia och hans oefterhärmliga förmåga att "skruva" 
gjorde honom till en mycket fruktad men alltid respek
terad motståndare. 

Redan som ung väcktes hans intresse för bridge och han var en hängiven bridgespelare. 
Under senare år utövade och odlade han sitt bridgespel i pensionärsföreningen Lilla Paris. 
Stig Fock inträdde i Gillet 1975. 
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Produktionschefen Stig Henry Vesterlund, född den 24 
december 1915 i Vänersborg, avled i sin hemstad den 13 
mars 1993. 
Efter genomgångna skolor i Vänersborg anställdes Ves
terlund vid Dissonsgas anläggning i Vänersborg. Inom 
företaget avancerade han till gasmästare och ledde arbe
tet vid fabriken fram till sin pensionering. 
Vid sidan av arbetet ägnade Vesterlund sig åt musik och 
medverkade i ungdomsåren i orkestrar. Även idrotten 
hade i Stig Vesterlund en varm anhängare främst var det 
bandyn och Vänersborgs IF som fångade hans intresse. 
Uppvuxen och bosatt på Skräcklan värnade han om 
trivseln och vår stads naturtillgångar. 
Stor del av sin fritid ägnade Stig Vesterlund åt sin som
marstuga vid Timmervik. 
Inträdde i Gillet 1977. 

Journalisten och verkstadsarbetaren Sixten Georg Fur
bo, född i Vänersborg den 25 maj 1917 avled i sin hem
stad den 13 mars 1993. Efter avslutad skolgång erhöll 
Furbo anställning vid A.F. Carlssons Skofabrik. Ge
nom korrespondensstudier i olika ämnen förvärvade sig 
Furbo en gedigen allmänkunskap, som kom honom väl 
till pass i sin verksamhet som medarbetare vid tidningen 
Ny Tids lokalredaktion i Väners borg. Som lokalreporter 
verkade han fram till redaktionens indragning, då han 
vann anställning vid Volvo-Flygmotor i Trollhättan. 
Denna anställning innehade han fram till sin pensione
ring 1982. Efter lokalredaktionens nedläggning medver
kade Furbo i flera andra tidningar med reportage och 
artiklar, främst skildringar från Vänersborgs idrotts-
värld. 

Sixten Furbo var en verklig lokalpatriot i ordets bästa bemärkelse. Hans stora kunnande 
om Vänersborgs nutidshistoria och utveckling har resulterat i ett flertal artiklar och intres
santa minnesbilder. Tillsammans med brodern Evert var han initiativtagare och för
grundsfigur i Föreningen Gamla Östra Haga- och Sjöbergspojkar, en förening som tyvärr 
ej mera finns till. 
Härutöver hade han många andra intressen, av vilka vi mest minns engagemangen förna
tur, sport, fiske och båtar. Han var medlem i Svenska Naturskyddsföreningen, en av ini
tiativtagarna till Vänersborgs Sportfiskeförening, sekreterare i Vänersborgs Motorbåt
klubb, och som alla Östra Haga- och Sjöbergspojkar, en trogen och hängiven supporter 
för Vänersborgs Idrottsförening. 
Han var innehavare av Guldnålen för 25-årig anställning vid Volvo Flygmotor och han in
trädde i Gillet 1956. 
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stadsvaktmästaren Sven Helge Jansson, född i Väners
borg den 25 augusti 1926, avled i sin hemstad den Il 
april 1993. Efter genomgången folkskola och Gotthard
ska Handelskolan i Vänersborg, erhöll han anställning 
vid dåvarande Drätselkammarens kansli. Denna befatt
ning innehade Sven Jansson ända fram till sin pensione
ring 1991. 
Trots sin synnerligen stora försynthet och stillsamma 
läggning blev Sven Jansson välkänd av de flesta äldre 
Vänersborgare. Hans stora intressen utanför arbetet var 
naturen och friluftslivet. Under många år ägnade han 
sig åt kraftsport och var själv aktiv kroppsbyggare. 
På ett synnerligen noggrannt sätt har Sven Jansson do
kumenterat väder- vind och barometerstånd varje dag 
under de senaste trettio åren. 
Han inträdde i Gillet 1958. 

Kommendören greve Fredrik Taube, född den 21 mars 
1909 i Göteborg, avled den 16 april 1993 i Stockholm. 
Efter avlagd studentexamen i Vänersborg 1927, genom
gick Fredrik Taube Sjökrigsskolan och blev fänrik 1931. 
Han befordrades till kapten 1941, kommendörkapten 
I:a graden 1954 och kommendör 1962. Under sina år i 
skeppsgossekåren seglade han med såväl af Chapman 
som "skeppsgossebriggen" Najaden. Under 1947-48 
var han biträdande marinattache i London, 1957-58 
var han långresechef på Älvsnabben och 1958-60 av
delningschef på Marinstaben. 
Fredrik Taube gjorde stora insatser för minsveparväsen
dets utveckling och han betraktades som en märkesman 
inom detta område. 
Han var medlem av Kungl. Krigsveteranskapsakademin 

och hedersmedlem i Kungl. Örlogsmannasällskapet. Under åren 1966-79 var han ordfö
rande i kamratföreningen Flottans män. Han var också ålderman i Lidingö Gille under 
åren 1974-78 och medlem i vän- skol- och veteranföreningar samt klubbar och organisa
tioner för ideell verksamhet. 
Han inträdde i Gillet 1935. 
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Brukstjänstemannen Torsten Ågren, född i Strömsnäs
bruk den 7 oktober 1903, avled i Vänersborg den 12 maj 
1993. Efter avlagda examina vid Varbergs Realskola och 
Högre Allmänna Läroverket i Sundsvall studerade 
Ågren konstvetenskap i Heidelberg och språk i Oxford. 
Under åren 1924-1960 var han anställd vid Wargöns 
AB. 
Torsten Ågren var en av initiativtagarna och bildarna av 
Anglo-Swedish Society i Vänersborg. Han var aktiv 
inom Götaälvdalens konstförening, Konstmuseivänner 
och Pensionärsföreningen Lilla Paris. Hans intressen 
var många men främst engagerade han sig i frågor kring 
hembygden och kyrkobyggnader. 
Han inträdde i Gillet 1969. 

Kriminalvårdstjänstemannen Arne Wilhelm Karlsson 
född i Vänersborg den 7 december 1929, avled i sin 
hemstad den 15 maj 1993. Efter genomgången folkskola 
arbetade Arne Karlsson bland annat som herrekipe
ringsbiträde innan han erhöll anställning vid Wargöns 
Pappersbruk. Därefter vann han anställning vid Statens 
Järnvägar med Öxnered som stationeringsort. Denna 
anställning innehade han under 17 år varefter han till
trädde sin sista arbetsplats, Kriminalvårdsanstalten i 
Väners borg. 
Arne Karlssons fritidsintressen var idrott och framför
allt bandy och fotboll. 

Bankdirektören Karl Erik Vilhelm Fagerstedt, född den 
22 augusti 1906 i Linköping, avled i Vänersborg den 15 
maj 1993. 
Efter genomgångna skolor anställdes han som bank
tjänsteman i Linköping, där han lade grunden till sin 
branschutbildning. Efter att ha tjänstgjort som biträ
dande bankdirektör i Kalmar, kom han till Vänersborg 
och PK Banken 1951 och verkade där som bankdirektör 
fram till sin pensionering 1971. 
Fagerstedt var engagerad i vår stads idrottsliv och en 
uppskattad medlem i Vänersborgs Idrottsförening. Han 
var även medlem i Frimurarelogen, Par Bricole och 
Bridgeklubben. 
Inträdde i Gillet 1976. 



Byrådirektören Melker Skagstedt, född i Vänersborg 
den 5 juli 1914, avled i Vällingby den Il september 1992. 
Under sin skolgång i Vänersborg arbetade han under fe
rierna som kontorist vid Nabbensbergs Tegelbruk. Efter 
avlagd studentexamen 1936 vid Högre Allmänna Läro
verket i Vänersborg gick han till sjöss under ett par år 
och hann då med att besöka ett flertal länder i olika 
världsdelar. Efter avslutade studier vid Filip Holmqvists 
Handelsinstitut, arbetade han några år vid Svenska 
Handelskammaren i London och vid återkomsten till 
Sverige vann han anställning vid Vattenfall där han be
fordrades till byrådirektör, en befattning som han inne
hade fram till sin pensionering. 
Under sin tid vid Vattenfall var han tjänstledig under tre 
års tid då han i Svenska Kyrkans tjänst arbetade i Afri-
ka. 

Vid sidan om skolarbetet och studierna var friidrotten Me! k ers stora intresse och under lä
roverkstiden dominerade han skolmästerskapen i många grenar, framförallt i höjd- och 
längdhopp. Men var även en talangfull skridskoåkare och simmare. Tennissporten ägnade 
han mycket tid både som aktiv och som motionär. 
Inträdde i Gillet 1945. 

S. Gunnar Peterson 

''Att leva, det är smärta, det är kval och klara tårar, 
det är stormande glädje och långa bittra år, 
det är allvar och kamp och äventyr, som dårar, 
det är dödligas jubel i den eviga vår." 

Ste/lan Arvidsson 

45 



V ÄNERSBORGS SÖNERS GILLES 
MEDLEMMAR 
t.o.rn. 30/6 1993 

HEDERSLEDAMÖTER 

Janson, Olov, Kamrer, Vänersborg 

Lind, Sven, Disponent, Vänersborg 

Sahlin, Sten, Direktör, Vänersborg 

Thernquist, Ole, f.d. Handelsträdgårdsmästare, Vänersborg 

MEDLEMMAR Födelse-
år 

ABELSSON, ROLF, Vänersborg ............................. . 1954 
ABRAHAMSSON, LENNART "T ARREN", stenungsund ...... . 1927 
ABRAHAMSSON, ÅKE, Fritidsledare, Vänersborg ............. . 1948 
ADOR, HANS, Personaldirektör, Växjö ...................... . 1935 
AHLBERG, ANDERS, Studerande, Vänersborg ................ . 1966 
AHLIN, ANDERS, Vänersborg ständig medlem ................ . 1965 

*AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem, ersättare 
i styrelsen ................................................. . 1944 

*AHLIN, LENNART, fd. Bilskolechef, Trollhättan .............. . 1916 
AHLIN, ULF, Vänersborg ständig medlem .................... . 1968 

*AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .............. . 1923 
AHLM, SUNE, F skeppn.chef, Vänersborg .................... . 1912 
AHLSTRÖM, PÄR, Representant, Sigtuna .................... . 1952 
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg ... . 1948 
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg .......................... . 1956 
ALMGREN, BOO, Kapten, Göteborg ......................... . 1908 
ALMQVIST, DICK, Polisassistent, Vänersborg ................ . 1947 
AM GÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg ...... . 1940 
ANDER, STIG, F.kommissarie, Vänersborg ................... . 1913 
ANDERSEN, HASSE, Speciallärare, Vänersborg ............... . 1940 

**ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Vänersborg ............ . 1917 
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg ............. . 1923 
ANDERSSOl'!, BO, Ingenjör, Örebro ......................... . 1940 
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des år 

86 
83 
87 
75 
80 
78 

58 
54 
78 
58 
87 
82 
75 
76 

(43)76 
88 
74 
87 
92 
43 
80 
74 



ANDERSSON, BO, Vaktmästare, Vänersborg ................. . 
*ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mag. Vänersborg .............. . 
ANDERSSON, DAVID, Angered ............................ . 

* ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg ................... . 
ANDERSSON, GLENN, Elektriker, Trollhättan ............... . 
ANDERSSON, JAN, Leg. veterinär .......................... . 
ANDERSSON, JENS, Vänersborg ........................... . 
ANDERSSON, JOHAN, Vänersborg ......................... . 
ANDERSSON, JOHN, Maskinchef ........................... . 
ANDERSSON, HÅKAN, Vänersborg ......................... . 
ANDERSSON, HÅKAN, Sjukvårdare, Trollhättan ............. . 
ANDERSSON, CARL, Studerande, Vänersborg ................ . 
ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg ........ . 
ANDERSSON, CARL-OTTO, Vänersborg .................... . 
ANDERSON, JOHN, Studerande, Vänersborg ................. . 
ANDERSSON, CENNY, Ingenjör, Vänersborg ................. . 
ANDERSSON, KENT, Verkstadsmontör, Vänersborg ........... . 
ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg ................. . 

*ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg ............... . 
ANDERSSON, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg ........ . 
ANDERSSON, LENNART, Säljare, Vargön ................... . 
ANDERSSON, MARCUS, Vänersborg ....................... . 
ANDERSSON, KENT, Köpman, Vänersborg .................. . 
ANDERSSON, LENNART, Vänersborg ...................... . 
ANDERSSON, LENNART, Telearbetare, Vänersborg .......... . 
ANDERSSON, NILS, Vänersborg ............................ . 

*ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg ................... . 
**ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Vänersborg ............ . 

ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Hjo ..................... . 
ANDERSSON, ROLF, Mellerud ............................. . 
ANDERSSON, STIG LENNART, Brandinspektör, Vänersborg ... . 

* ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg ............. . 
ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde ....................... . 
ANDERSSON, STIG, Herr, Vänersborg ...................... . 
ANDERSSON, SVEN GUNNAR, Redaktör, Åkersberga ........ . 
ANDERSSON, TOMMY, Affärsbiträde, Vänersborg ........... . 
ANDERSSON, TOMMY, Ingenjör, Vänersborg ................ . 

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

*ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg .............. . 
ANDREEN, HÅKAN, Frändefors ............................ . 
ANGSEUS, TAGE, l :e polisinspektör, Vänersborg ............. . 
ANKARTOFT, BENGT, Verktygstekniker, Vargön ............. . 
ANKARTOFT, JAN, Elektriker, Vargön ...................... . 

1957 
1945 
1966 
1915 
1946 
1951 
1912 
1977 
1953 
1946 
1949 
1977 
1925 
1923 
1972 
1963 
1942 
1940 
1930 
1945 
1958 
1973 
1944 
1926 
1950 
1912 
1915 
1919 
1928 
1947 
1932 
1918 
1924 
1936 
1928 
1950 
1950 
1914 
1927 
1913 
1938 
1942 
1924 
1942 
1942 

88 
55 
89 
51 
84 
89 
83 
83 
74 
83 
85 
92 
82 
83 
85 
83 
90 
80 
59 
88 
93 
83 
81 
80 
79 
82 
53 
35 
76 
80 
88 
45 
70 
87 
83 
75 
83 
55 
83 
82 
68 
82 
75 
90 
90 
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ANKARTOFT, PATRIK, Elektriker, Vargön .................. . 
ANKARTOFT, STAFFAN, Kock, Nora ....................... . 
ANKARTOFT, STURE, Överingenjör, Trollhättan ............. . 
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön ....................... . 
ARWIDSSON, GÖSTA, Distriktschef, Hudiksvall .............. . 

*ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg ......... . 
*ASPMAN, ARNE, Elektriker, Vänersborg ..................... . 
ASPÖGÅRD, NILS OLOF, Hovmästare, Vänersborg ........... . 
BACK, HENRIK, Vänersborg ............................... . 
BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg .................... . 

*BACK, JAN, Sjukvårdare, Vänersborg ........................ . 
BACK, KURT, Servicebiträde, Vänersborg .................... . 

BACK, ROGER, Fotograf, Vänersborg ....................... . 
BARTHOLMES, MICHAEL, Ingenjör, Vänersborg ............ . 
BECKMAN, ÅKE, Rektor, Vänersborg ....................... . 
BENGTSSON, PATRIC, studerande, Vänersborg .............. . 
BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg .................... . 
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg ............................ . 

*BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg ................... . 
BERGH, GUNNAR, Civilekonom, Göteborg .................. . 

*BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg ......................... . 
BERG, LARS, Vänersborg .................................. . 
BERG ER, ANDREAS, Vänersborg ständig medlem ............. . 

*BERGER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem ..... . 
*BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg ................... . 

BERG ER, MAGNUS, Vänersborg ständig medlem . ............. . 
BER GER, MAX, Vänersborg ständig medlem .................. . 
BERGER, OR VAR, Tandläkare, Vänersborg .................. . 

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

BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg ......................... . 
BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg ....................... . 
BERGSTRÖM, REINHOLD, fd. Byråchef, Vänersborg ......... . 
BERNER, JONAS, Vänersborg .............................. . 
BERNER, KARL-ÅKE, Bilförsäljare, Vänersborg .............. . 
BERNLIN G, OLLE, Advokat, Vänersborg .................... . 
BERNTSON, BERNT, F. stationsinspektor, Vänersborg ......... . 

**BERRMAN, GÖSTA, Ämneslärare, Göteborg ................. . 
BERZEN, SVEN, Platschef, Vänersborg ...................... . 
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*LINDGREN, GÖSTA, fd. Byggnadssnickare, Örebro ........... . 1903 55 
*LINDGREN, KARL ENAR, Försäljningschef, Vänersborg ....... . 1921 65 
LINDGREN, SIXTEN, Disponent, Vänersborg ................ . 1914 77 
LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg ................... . 1923 77 

*LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg ...................... . 1921 (57)74 
LINDQVIST, ARNE, Tjänsteman, Vänersborg ................. . 1932 76 

**LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Kungälv ................. . 1914 37 
**LINDSTRÖM, ALLAN, Lektor, Lerum ....................... . 1908 30 
*LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken ................ . 1918 63 
*LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisings-Backa .......... . 1912 55 
*LISS, PER ARNE, Vänersborg .............................. . 1940 67 

LISTAD, KENT ROGER, Köpman, Vänersborg ................ . 1949 75 
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PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping ................ . 
PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V:a Frölundaständig medlem .. . 

*PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg innehavare av gillets 
medalj (1980) .............................................. . 
PALMSTRÖM, UNO, Journalist, stockholmständig medlem .... . 
PATRIKSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .................. . 
PATRIKSSON, HENRIK, Ingenjör, Vänersborg ............... . 
PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, V:a Frölunda ............. . 
PATRIKSSON, MAGNUS, Jur. kand., Vänersborg ............. . 

*PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .................. . 
*PAULSSON, ELMER, Musiklärare, Vänersborg ............... . 
PERM V ALL, OSKAR, Civilingenjör, Lund ................... . 
PERSSON, HANS OLOF, Studerande, Vänersborg ............. . 
PERSSON, KAJ, Lagerchef, Vänersborg ...................... . 
PERSSON, MORGAN, Ingenjör, Vänersborg .................. . 
PERSSON, SVEN-OLOF, Vänersborg ........................ . 
PERSSON, THORE, l :e byråsekr. Vänersborg ................. . 
PETERSON, EDGAR, Vänersborg ........................... . 
PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vargön ......... . 
PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg .................... . 
PETERSON, SVEN GUNNAR, Polisman, Vänersborg .......... . 
PETTERSSON, ALLAN, Konditor, Falköping ................. . 
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PETTERSON, ANDERS, Riksbanksdir. Vänersborg ............ . 
PETTERSSON, BJÖRN, Herr, Vänersborg .................... . 
PETTERSSON, KJELL, Billackerare, Vargön ................. . 
PETTERSSON, OLOF, Förman, Vargön ...................... . 

*PETTERSSON, OSCAR, Ingenjör, Billdal .................... . 
*P ÅRUD, NILS, Universitetslektor, Umeå ständig medlem 
innheavare av gillets medalj (1980) ............................ . 

*RAHM, GUNNAR, Apotekare, Askim ........................ . 
*RAHM, HARRY, Överskötare, Vänersborg ................... . 
RAMM, TOMMY, Lärare, Vänersborg ....................... . 
RAMNEMYR, BJÖRN, Mätningstekniker, Vänersborg ......... . 

*RANER, LENNART, Köpman, Uddevalla .................... . 
RANER, STEN ERIK, Leg.läkare, Göteborg ................... . 

*RAPP, HÅKON, Köpman, Vänersborg ....................... . 
*REHMAN, TOR, Häradsskrivare, Vänersborg ................. . 
REINHOLDSSON, PETER, LENNART, Studerande, Vänersborg. 
RISBERG, SVEN, Trädgårdstekniker, Vänersborg .............. . 
ROHDIN, BERTIL, Herr, Trollhättan ........................ . 

*ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Göteborg ...................... . 
ROSEN, UNO, Civ. ing. Kungälv ............................ . 
ROSENGREN, KARL-ERIC, Ingenjör, Vänersborg ............ . 

**ROSLIN, HENRY, Köpman, Trollhättan ...................... . 
ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Trollhättan ................... . 

*ROSLIND, LARS-GÖRAN, Opt, Vänersborg ständig medlem .... . 
*ROSLIND, SVEN-GUNNAR, Opt. Mellerud, ständig medlem .... . 
RUDBERG, STIG, Professor, Lund .......................... . 
RUDSTRÖM, GUNNAR, Konstnär, Vänersborg ............... . 
RUSSBERG, LEIF, Kriminalinsp. Vänersborg ................. . 
RYBERG, EVERT, Lagerchef, Påarp ......................... . 
RYBERG, LENNART, Styckmästare, Vänersborg .............. . 
RYDHOLM, YNGVE, Arkivchef, Vaxholm . . ................ . 
RUDSTRÖM, LARS, Traf.plan., Vänersborg .................. . 
RÅDBERG, JAN ERIK, f.vattenrättsingenjör, Vänersborg ...... . 
SALEN, LENNART, Dir. Vänersborg ........................ . 
SAHLIN, EDGAR, F.handl., Vänersborg ..................... . 

*SAHLIN, PER-ANDERS, Fil.kand., Enskede .................. . 
**SAHLIN, STEN, fd. Direktör, Vänersborg 

Innehavare av gillets medalj (1975) Gillets hedersledamot ......... . 
SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg ................... . 

SALONEN, ARVID, Studerande, Vänersborg .................. . 

SALONEN, EMIL, Studerande, Vänersborg ................... . 
SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg ................... . 
SALONEN, OSKAR, Vänersborg ............................ . 
SALONEN, RISTO, Snickarmästare, Vänersborg ............... . 
SAND, NILS, OLOF, Köpman, Vänersborg ................... . 
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**SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1911 34 

SANDELMARK, EINAR, Avdelningschef, Vargön . . . . . . . . . . . . . . 1910 78 

*SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vänersborg . . . . . . 1909 62 
SANDSTRÖM, LENNART, Advokat, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . 1923 81 
SCHÄRBERG, HENRY, Kioskägare, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . 1936 92 
SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla............ 1923 77 (57-67) 

SIGURDSSON, SVEN, Skadeinspektör, Hisings-Backa........... 1925 82 
SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925 74 

SILJEVALL, V ALDO, Ingenjör, Lilla Edet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1924 74 

SJÖÖ, INGVAR, Säkerhetschef, Trollhättan.................... 1930 84 
SJÖÖ, CARL-GÖRAN, Snickare, Trollhättan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1957 76 
SJÖÖ, LEIF, Ingenjör, Göteborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1932 76 

SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1918 69 

SJÖBERG, LEIF, Göteborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1922 79 

*SJÖST AD, OLOF, Elektriker, Vänersborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1933 52 

SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg....................... 1958 81 

SJÖSTAD, LENNART, Ingenjör, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1956 81 

SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings-Backa......... 1943 79 

*SJÖSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg................ 1917 58 

SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg....................... 1930 77 

SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg . . . . . . . . . . 1926 87 

SKOOGH, FRANK, Hälsingborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1926 80 

SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Vänersborg 
Ersättare i styrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1937 69 

*SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg . . . . . . . . . . . . 1925 58 
SKOOGH, LENNART, Herr, Gävle........................... 1949 92 
SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1953 83 
SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg . . . . . . . . 1927 62 

SMITH, BJÖRN, Överläkare, Vänersborg...................... 1932 83 
*SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1918 50 

SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . 1925 70 

STALFORS, TOMAS, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1948 83 
STENBERG, ARNE, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1933 82 

STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . 1916 67 

STENSTRÖM, BERNT, Direktör, Falkenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1908 71 

STENSTRÖM, GÖRAN, Pol. mag., Göteborg................... 1939 74 

**STENSTRÖM, LARS, l :s te Länsassisten t, Vänersborg . . . . . . . . . . . 1905 30 

STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . 1937 76 

**STERNER, NILS, Direktör, Farm.lic., Malmö.................. 1922 41 

*STERNER, SVEN-AXEL, Taxeringsdir. Vänersborg............. 1923 47 

STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg.............. 1915 81 
STRAND, OLLE, Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1935 93 

STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla . . . . . . . . . . . . . . . . . 1921 75 

STRANDBERG, CARL-ERIC, Vänersborg..................... 1931 75 

STRIVE, STAFFAN, Styrman, Vänersborg..................... 1960 85 
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STRÖM, PER, Kommunalråd, Motala ........................ . 
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Rönninge .................. . 

*STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg ...................... . 
STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg ............ . 
STÅLHE!M, IVAN, Representant, Vänersborg ................ . 
STÅLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan .................... . 
SULTAN, JAN, Verkmästare, Vänersborg ..................... . 
SUNDBERG, GILBERT, Konditor, Vänersborg ................ . 
SUNDELIUS, BJÖRN, Mellerud ............................. . 
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg ................... . 
SUNNERDAHL, HANS, Herr, Vänersborg ................... . 
SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg ......... . 
SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg ............... . 
SVANBERG, HENRIK, studerande, Vänersborg ............... . 
SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Vänersborg ................. . 
SVANBERG, PER-OLOF, El. ingenjör, Vänersborg ............. . 
SVANBERG, PER OLOF, Målarmästare, Vänersborg ........... . 
SVANBERG, SÖREN, ELmontör, Vänersborg ................. . 
SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg ............... . 
SW AREN, STEN, f.d. Landstingsdirektör, V än ersborg .......... . 
SVEDUNG, MIKAEL, Studerande, Vänersborg ................ . 

*SVENSSON, ALF, Direktör, Vänersborg ...................... . 
SVENSSON, ANDERS, Doktor, Linköping ................... . 

**SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg ................... . 
*SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg ............... . 
SVENSSON, BERTIL, Brandförman, Vänersborg .............. . 
SVENSSON, CHRISTER, Verkstadsmontör, Vänersborg ........ . 
SVENSSON, EL VING, Resemontör, Vänersborg ............... . 
SVENSSON, EVERT, Vällingby ............................. . 
SVENSSON, GÖSTA, Yrkeslärare, Vargön .................... . 
SVENSSON, JOHAN, Göteborg, ständig medlem .............. . 
SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Söderköping ................ . 

SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg ................... . 
SVENSSON, LENNART, Vänersborg ........................ . 
SVENSSON, OLLE, Vänersborg ............................. . 
SVENSSON, PER, Fritidsledare, Vänersborg .................. . 
SVENSSON, PETER, Göteborg ständig medlem . ............... . 
SVENSSON, SVEN EVERT, Driftsverkm., Eskilstuna .......... . 

**SVÄRD, TAGE, Helsingborg ................................ . 
**SV ÄRO, YNGVE, Eldare, Skärhamn ......................... . 

SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg ................ . 
SÖDERHOLM, KARL-GUSTAF, Ombudsman, Vetlanda ....... . 
SÖDERQVIST, GUNNAR, Snickare, Vänersborg .............. . 
SÖDERSTRÖM, GÖRAN, F d skogsdirektör, Vänersborg ........ . 
SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg .......................... . 
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SÖDERSTRÖM, STIG, Postförman, Vänersborg ............... . 
SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg .............. . 

*SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg ............. . 
SÖLVELING, INGOLF, Skogsmästare, Varberg ............... . 

*TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile ........ . 
TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg ......................... . 

TENGBLAD, SV ANTE, Ekonomichef, Vänersborg ............. . 

*THERNQUIST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg, 

2:a ålderman. Innehavare av Gillets medalj (1990) ............... . 
**THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdg.mäst., Vänersborg. 

Innehavare av gillets medalj (1976) Gillets hedersledamot . ........ . 
*THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg ............ . 

THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg .......... . 
*THUNBLAD, ARNE, Vaktmästare, Vänersborg ............... . 

*TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg ................ . 

*TIBBLIN, BERT, Direktör, Främmestad ...................... . 

*TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Alingsås ................. . 

TIBBLIN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ............ . 
TIDSTRAND, HARRY, Bankkamrer, Vänersborg .............. . 

TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås .................. . 

TINGDAHL, LENNART, Överstelöjtnant, Skövde ............. . 

THORELL, SUNE, Ekonomisekreterare, Uddevalla ............ . 
THORNELL, NILS, Bandirektör, Vänersborg ................. . 

THUFVESSON, ALLAN, Servicechef, Vänersborg ............. . 
THUFVESSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg ............ . 

TORNBERG, LARS, Representant, Vänersborg ................ . 
TORNBERG, PETER, Vänersborg ........................... . 

**TULLBERG, INGE, Avd.chef, Bromma ständig medlem ........ . 
TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg ............. . 

TVIKSTA, INGEMAR, Herr, Vänersborg ..................... . 

ULLDAHL, Conny, Distributör, Vänersborg .................. . 

ULLDAHL, ÅKE, Badmästare, Vänersborg ................... . 

ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg ............ . 

ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag., Kullavik ..................... . 
WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön .................... . 

WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg ......................... . 

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

W AHLIN, BJÖRN, Distr.överläk. Vänersborg ................. . 

*WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Gilleskrivare 
Innehavare av Gillets medalj (1989) ........................... . 
W AHLIN, JACOB, Vänersborg ............................. . 

WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg .................... . 
W AHLIN, TORKEL, Docent, Vänersborg ..................... . 

WALLIN, KENNETH, Målare, Vänersborg ................... . 
WALL TIN, STEN-ÅKE, Redaktör, Vargön ................... . 
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WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg ................. . 
WEDHAM, SVEN-ERIC, fd. Brandchef, Vänersborg ........... . 
WEGRAEUS, BJÖRN, Stud. Åmål. .......................... . 
WEGRAEUS, ERIK, Riksantikvarie, Stockholm ............... . 
WEGRAEUS, FREDRIK, Stud. Åmål ........................ . 

**WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta ..................... . 
*WEISS, ANDERS, Byrådir., Karlstad ......................... . 
*WELANDER, GÖSTA, Bitr. Länspolismästare, Järfälla ......... . 
*WELANDER, STEN, Kronofogde, Trollhättan ................ . 
WELEN, LARS, Studerande, Vänersborg ..................... . 
WELEN, PER, Studerande, Vänersborg ....................... . 
WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg ............ . 
WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg .............. . 
WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg ...................... . 
WENNERBERG, LARS, Advokat, Vänersborg ................ . 
WENNHAGE, PER, Studerande, Vänersborg .................. . 
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg ..................... . 

*WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .................... . 
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .................... . 
WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg ......................... . 
WERNER, LARS, Studerande, Vänersborg .................... . 
WERNER, SVEN, Civilingenjör, Borås ....................... . 
VESSBY, SVEN-OVE, Fastighetsskötare, Frändefors ........... . 
WESTERBERG, BERTIL, Malmö ........................... . 
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .................... . 
WESTERBERG, JACK, Målaremästare, Vargön ............... . 
WESTERBERG, LARS, Brandmästare, Vargön ................ . 
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, 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 ............ . 
VILGEUS, LASSE, Skyddsingenjör, Vänersborg ............... . 
WILHELMSSON, HÅKAN, Ljungskile ....................... . 
WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum .......................... . 
WÄLLERSTEN, STIG-GÖRAN, Lärare, Vänersborg ........... . 
VÄNERSTAM, STIG, Förs.chef, Brastad ..................... . 

•w ÄRNE, ORV AR, Kontorist, Trollhättan ..................... . 
YBRING, ELOF, Täby ..................................... . 
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekr., Vänersborg ...... . 

*ZETTERBERG, KARL-GUST A V, Servicemontör, Vänersborg ... . 
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .................... . 

• ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg ..................... . 
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ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg ......... . 
ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg .................. . 

* ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg ............... . 
* ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad ............ . 

**ÅSTRÖM, HELGE, fd. Poliskommissarie, Vänersborg .......... . 
ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla ............ . 
ÖRTENBLAD, ROLF, Distrikschef, Vargön ................... . 
ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungskile ................... . 
ÖSTERHOLM, LAGE, Ingenjör, Vänersborg .................. . 
ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ............ . 

Antal medlemmar 880 

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

1958 
1930 
1923 
1922 
1902 
1924 
1934 
1937 
1933 
1920 

74 
75 

61 

46 

42 
85 
93 
90 
72 

74 

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet 
anmäla ev. ändring av adress, titel, m.m. under adress 
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Vänersborgs Söners Gille 
Göran Hagborg, Södergatan 2 A 
462 34 Vänersborg 



styrelseberättelse 
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande be
rättelse för verksamhetsåret 1992. Gillets 87:e verksamhetsår. 

Gillet har under året samlats till Årsstämma den 28 april i skara
borgsbankens hörsal och till Högtidsstämma, Allhelgonadagens afton 
den 30 oktober i Odd Fellowlokalen på Kyrkogatan. 

Vid Högtidsstämman tilldelades S Gunnar Peterson Gillets medalj för 
sitt mångåriga engagemang för Gillet. 

Gillebröderna Arne Andersson, Gösta Berglund, Gösta Berrman, 
John Ericsson och Arne Svensson tilldelades Gillets 50-årstecken. 

Gillebröderna Anders Andreen, Håkan Berg, Sune Fredman, Sture 
Haglind, Lars Larsson och Åke Jennische tilldelades Gillets 25-
årstecken. 

Vid Årsstämman talade Britt Liljevall om sitt arbete med stadens his
toria, vilken skall publiceras till 350-årsjubileet 1994. 

Vid Högtidsstämman kåserade professor Sven Blomgren om svensk 
språkvård. 

Gillet har haft 11 protokollförda sammanträden, varjämte annat 
samråd ägt rum. Styrelse och beredningsnämnd har dessutom varit sam
lade till arbetssammanträde för skötsel och tillsyn av hus och trädgård 
vid Gillets lokaler på Kronogatan. 

Gillets årsbok har utkommit med sin 61 :e årgång. 
Vid årets slut hade Gillet ca 950 medlemmar. 
Gillets ekonomiska ställning och fondernas förvaltning framgår av 

granskningsmännens berättelse. 
Vid Högtidsstämman omvaldes Stig Larsson till Förste Ålderman. 

Inom sig har styrelsen för innevarande år utsett Kjell Thernquist till 
Andre Ålderman efter Mauritz Björnberg som avböjt förnyat förord
nande, Göran Hagborg till Kassafogde, Carl-Viking Wahlin till Gille
skrivare, John-Olov Ericsson till Gillevärd samt Håkan Lind till Kröni
kör. 

Vänersborg i april 1993 

Stig Larsson Mauritz Björnberg Kjell Thernquist 

John-Olov Ericsson Carl-Viking W ahlin Göran Hagborg 

Gunnar Skoogh 
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Årsbokslut 1992 
Resultaträkning 

Intäkter 
Försäljning konstmappar ....... . 

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

Fonder ............... . 
Övriga intäkter ................... . 

1.500,-
402,50 

74.150,-
27.426,43 
28.968,-
3.750,-

136.196,93 

Kostnader 
Kostnad årsskrift ........... .47 .270,-
avg annonsintäkt ............ 14.550,-
Inköp konstmappar ................. . 
Lokalkostnad ...................... . 
Telefon och porto .................. . 
Sammanträdeskostnader ............ . 
Uppvaktningar m m ................ . 
Medlemsregistrering ................ . 
Annonsering ....................... . 
Skatter fonder ..................... . 
Övriga kostnader ................ . 

32.720,-
0,-

43.344,-
4.358,30 
3.340,-
7.173,-

13.560,-
0,-

4.808,-
7.053,-

116.356,30 

Balansräkning 

Tillgångar 
Kassa, bank, postgiro 
Gillet .............................. 329.078,33 
Fonder ............................. 553.285,09 
Diverse fordringar ................... 24.415,-

906.778,42 

Årets överskott ....... . . ..... 19.840,63 

136.196,93 

Skulder och eget kapital 
Diverse skulder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.534,-
Eget kapital fonder .................. 568.285,09 
Eget kapital gillet .................... 317.959,33 

906.778,42 

GRANSKNINGSBERÄTTELSE 

Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och för
valtning för 1992, 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 15 mars 1993 

Åke Gillberg 
Granskningsman 
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Mats Niklasson 
Granskningsman 



VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1993 

Styrelse 

LARSSON, STIG, Direktör, Förste Ålderman 1990 (1974) 
THERNQUIST, KJELL, Redov.konsult, Andre Ålderman 1993 (1974) 
W AHLIN, CARL-VIKING, Banktjänsteman, Gilleskrivare 1985 (1972) 
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult, Kassafogde 1993 (1980) 
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Gillevärd 1993 (1980) 
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Bisittare 1993 (1980) 
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1993 (1968) 
SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Ersättare 1990 
AHLIN, GÖRAN, ingenjör, Ersättare 1990 

Beredningsnämnd 

GILLESKRIV AREN 
LUNDBORG, EVERT, Köpman 
BERGER, GUNNAR, Ingenjör 
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör 
SALONEN, LARS, Tandläkare 
LIND, HÅKAN, Jur. kand 
LUNDBORG, ERIC, Köpman 

LARSSON, STIG, Direktör 

Årsskriftsnämnd 

W AHLIN, CARL-VIKING, Banktjänsteman 
LIND, HÅKAN, Jur.kand. 
HAGBORG, GÖRAN, Redovisningskonsult 
NISSEN, PETER, Antikvarie 
GRANAT, STELLAN, Antikvarie 

Räkenskapsgranskare 

GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt 
NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör 

LÅNG, KENT, Bankdirektör, Ersättare 
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GILLETS ÅLDERMÄN 
stadskassören Ferdinand Hallberg 
Direktören Edwin Andersson 

1905-1920, 
1921-1935, 
1936-1941, 
1942-1953 
1954-1964, 
1964-1973 
1973-1979 

1980-1990 
1991-

fd. Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren 
Borgmästaren Bertel Hallberg 
Landskamreraren Gunnar Hjorth 
Länspolischefen Erik Sahlin 
Kamreraren Olov Janson 

f.d. Disponenten Sven Lind 
Direktör Stig Larsson 

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

l:a åldermor: 
2:a åldermor: 
l :a gillesskri vare: 
2:a gillesskrivare: 
Kassafogde: 
Värdinnor: 

Ersättare: 
Krönikör: 
Arkivarie: 
Adventskommitte: 

Siffergranskare: 
Ersättare: 
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STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER 
I V ÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE. 

Mary Jansson 
Inga-Lisa Sundefors 
Greta Brorson 
Britt Johansson 
Gerda Ström 
Birgitta Robertsson, Britt Johansson 

Anita Nilsson, Maj-Britt Mellqvist 
Maj-Brith Wallin, Eivor Sahlin 
Marianne Berntsson 
Maj-Britt Mellqvist 
Carina Arvidsson, Alva Öberg, 
Gerda Ström 
Sigrid Westerlund, Margit Andersson 
Olga Falk, Birgit Skoogh 



•• •• 
FOROKA 

PENGARNA 

•• • •• • 
RING OCH KÖP 

STADSHYPOTEK 
PRIVAT -OBLIGATIONER 

0521-27 71 00 

Stadshypotel< 
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l ,, 

ATEL]EN MED FARG 

SIXTEN FASTH 

Tel. 134 75 

Vänersborg 

exP-ert 

r l 

FOTO • PASSBILDER • ID • KORT 
Edsgatan 19 C 

Tel. 0521 - 140 34 

Sundsgatan 7 B Vänersborg 

AFFÄREN DET SVÄNGER OM!!! 

0521-14700 



•Sparande 
•Lån 
• Placeringar 
• Försäkringar 
• Juridiska tjänster 

Allt på ett ställe! 

Vi är inte bara Vänersborgs största och 
mest anlitade banl(. 

Hos oss på Sparbanken finns även 
bankjurister och försäkringsspecialister. 

Välkommen in! 

~<).. 
SPARBANKEN 
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VANERSBORGS MALERIAFFAR 
Verkstaden Sundsgatan 37 Tel. 11225 

Vi utför under ansvar alla slag av 

MÅLNINGSARBETEN 

Nybyggnader Reparationer 

När det gäller bilköp 
Gör som de flesta 
Välj Ford hos 

Det kompletta bilföretaget 
med kunden i focus 

Trestad Center 
stampgatan 12, Tel. 0521-25 56 00 

ENDA FRISTÅENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG 



•• 

MALMSTROMS 
ur guld e vänersborg 

Din Guldbutik i Trestad 

Edsgatan 21 Vänersborg 

EKONOMIKONSULT AB 
·. RoLF jACOBSSON 

"Vi skattar 
Er lyckliga" 

draganordningar 
för personbilar 

VBG PRODUKTER AB 
BOX 1216 
462 28 VÄNERSBORG 
TEL. 0521-277700 
TELEX 42050 VBGPROD S 
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"Han som skriver textera på Hardies ska vesst 
va en jäkel på att liksom uttrycka sig så man 
änna förstår närapå hur saker och ting funge
rar, han skriver vesst 
nön krönika till nött 
sällskap i stan me ... " 

LÄs GILLETs KRÖNIKA! REKLAM & GRAFISKA AB 

Regementsgatan 29 • 462 32 Vänersborg • Tel 0521-621 95 

VÄLKOMMEN 
Till en bra livsmedelsbutik 

i centrum 

Sundsgatan 19 B, Vänersborg, Tel. 0521-66055 



1;1 LÄNSFÖRSÄKR~GAR ÄLVSBORG 

Vallgatan 21, Box 1107, 462 28 VÄNERSBORG 
Tel. 0521-273000 

--VÄNERSBORGS -
SVETS & MEK. VERKSTAD AB 

TORE GRANQVIST 
Utför: 

plåtarbeten 
maskinmontage Verkstad och Kontor 
industri- och kontorsbyggnader Regementsgatan 36 
industrireparationer, stålkonstruktioner Postadress Box 3082 
maskinbearbetning 462 03 VÄNERSBORG 

Telefon 0521-820 20- MBS nr 0047-408 25 
MOBIL 010-372773, 373917 

Vi har svarat för trycket av årsskriften 
(62:a året i följd) 

CARLSSONS TRYCKERI 
Kyrkogatan 2 7 • Box 7 34 • 462 22 Vänersborg 

Telefon 052 7-620 25 • Telefax 052 7- 7 9 7 7 9 
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N) NORDl3ANKEN 
KUNGSGATAN 9 
VÄNERSBORG 
Tel. 0521/18005 

INTERSIPOII 
Vänersborg ~~~n6~if-~f~g7o6 

Poul Olsens 
Frisersalonger AB 

1 VÅN. 0521-66830 2 V. 66831 
EDSGATAN 20 462 33 VÄNERSBORG 

KURSLOKAL Ö. SID. FISKEBÄCKSKIL 0523-23073 



DIN BANK! 

Föreningsbanken l 
Kungsgatan 5 A, Vänersborg Tel. 0521·63090 

hasseFOTO 

Butiken där Du får råd 

Edsgatan 12 A, 462 33 Vänersborg 
Tel. 0521-666 20 

"Mitt i Tvåstad" 

VOLVO 

I;;JRA1B•JI 
Johannesbergsvägen l, Tel. 0521/121 00 
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Vänersborgs Museum 

Vänersborgs museum bygg~just nu om till Sveriges enda 
Museihistoriska museum. Oppnar igen den l februari 
1994. D.v.s på staden Vänersborgs 350-års dag. 

MEDICINHISTORISKA 
MUSEET 

VÄNERSBORG 

Medicinhistoriska museet visar 
förändringen inom sjukvården 
såväl den somatiska som psy
kiatriska som veterinärmedici
nen. 

Museet är öppet: 
Onsdagar 13-16, sista söndagen 
varje månad 13-16. 
Övriga tider efter överenskom
melse, tel. 0521-27 63 06. 



Försäljning och service av: 
Mobiltelefoner, bilstereo, kom. radio, jaktradio, VHF-radio 

Service på radio, TV, video, videokameror 

Installation och service av villaantenner, parabolantenner 
och kabel-TV -anläggningar 

Auktoriserad 
antennservtce 

Onsjö Företagsby, Box 1620, 462 28 Vänersborg, Tel. 0521-665 00 

VL-RESOR 
SPECIALRESOR AR VAR SPECIALITET! 

BEKVÄMA TURISTBUSSAR MED AIRCONDITION TOALETT o. VIDEO 
Vi "skraddarsyr" resor för grupper mellan 10-71 personer efter behov och önskemål t. ex. 

• FÖRETAGSRESOR 0521· " SPORT· OCH 
• FÖRENINGSRESOR IDROTTSRESOFI 
• GRUPPRESOR 666 66 e HANDIKAPPRESOR 

Du är alltid välkommen att prata bussresor med oss! 

a \ 11 YÄNERsaoru;s 

. =~ V=4'--~~~~~.·~!"~ ... ~~~!i~ .. ~!~A~~·~·~i""~·F~G ~~~.-.~~a'" r,:~e~~:e~s~1~~ 
: 237 03 60, 237 03 61 

Svetsargatan 5, Torpa ind.område 2370362, 2370363 
2370364, 2371089 

PHIUPS 
Sveriges mest köpta stereo-TVI 

Modell 28ST2781 
Nu ännu bättre kontrast och 
färg med nya Blackllne-s. 

Philips släpper nu en intressant teknisk nyhet. Ett 
nytt Blackline-s bildrör med extra mörk bildskärm. 

Du får ännu bättre kontrast och färgåtergivning 
med naturliga, skarpa färger. Easy Logic lärg

kontroll ingår. Med den är det mycket låttare att 
trycka på rätt knapp. Ord.pris 9.500:-

8.490:- -din 
inbytes

TVI 
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ogo HUSHÖRNAN 

Att välja rätt fastighetsbyrå 
är början till en bra affär 

Q SKARABORGS 0521·12800 VA"" N ERSBORG 
000 MÄKlAREN Sundsgatan 25 
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Låt oss ta hand om ditt hus - det ger resultat 

Vänersborgs Hamn & Stuveri AB 
Vänersborgs hamn - i nyckelposition vid Vänern 

SKEPPSSTUVERI- SPEDITION 
UTHYRNING A V TRUCKAR • HJULLAST ARE 

TILLSA TSUTRUSTNINGAR 

0521-678 95 

Gillebröder ekiperar sig bäst hos 

EDSGATAN 14 VÄNERSBORG TEL 104 14 



Vi ger personlig service 

Redovisnings byrCLn 
SÖDERGATAN 2, VÄNERSBORG 

GÖRAN HAGBORG 

Tel. 0521-63390 

KJELL THERNQUIST 

Tel. 0521-60855 

Trött på småavgifter?? 
Bli förmånskund f 

skaraborgsbanken 
-- VÄNERSBORG --

0521-120 05 

Bokia 
VÄNERSBORGS 
BOKHANDEL 

KUNGSGATAN 5, BOX 88,462 21 VÄNERSBORG. TEL. 0521-11000. 
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Förstklassiga 
Välsmakande 
Konditorivaror 

Edsgatan 12 B - Tel. 101 10 

Allt i TEGEL 

AB TENGGRENSTORPS 

TEGEL 
Tel. 11011 - 165 50. 

KÖKSINREDNINGAR 
från Ballingslöv 

HUSHÅLLSMASKINER 
från Electrolux, 

SVARVARGATAN 4 
Torpa Industriområde 

462 01 Vänersborg 

Tei.0521/120 00 
VÄNERSBORG 



••• också hos 
Handelsbanken. 
Vänersborg 
Tel. 0521-67010 
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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 V ÄNERSBORG Tel. 102 26 

Mäklarkonsult LENNART HANSSON 

FÖRMEDLING och VÄRDERING 
av 

FASTIGHETER 

Drottninggatan 18, 462 30 Vänersborg 
Tel. 19740 

BLOMMOGRAM. interflora® 
THERNQUISTS BLOMSTERHANDEL EFTR. 

Box 1, Edsgatan 16, 462 01 Vänersborg 
Telefon 0521-10063, 62220 



KYL- FRYS- TVÄTTMASKINER- PLASTBÅTAR 
köper Ni bäst och billigast hos 

Skyttegatan 5- Tel. 613 50 Tel. 172 16 

Bärgningstjänst 
Vänersborg 

Allt för kontoret 
finner Du hos 

Bärgning och service 
dygnet runt 

Tel. 0521/14800, 15522 

Konfac 
Kontors-Utrustning i Vänersborg AB 

Tenggrenstorpsvägen 15, 462 03 Vänersborg 
Tel. 0521-12130 
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God mat hos 

''Pärlans'' nya Gatukök 
Belfragegatan 29, Vänersborg 

Hos OSS tår 
du RAD 

Välj din bil hos 

BLEtMERMARKSI • VÄNERSBORG • TROLLHÄTTAN Tel. 0521·255350 

Strand hotell hittar du lätt mitt 
i centrala Vänersborg, allting 
finns inom bekvämt räckhåll. 
Reducerade priser under 
weekends och sommartid. 

Välkommen! 
Hamngatan 7, 462 33 Vänersborg 

Telefon 0521-138 50, 138 51 



Vänersborg 
Tenggrenstorpsvägen 5 Nu finns vi även i city 
11111 Edsg. 64 - lågpris på CD-skivor 

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

Väl mött hos PIL-HALLEN 
Tel. 109 44 

Duellvägen 8, Vänersborg 

.. 
LILLA KOKET 

Edsgatan 23, 462 33 Vänersborg, Tel. 0521-174 50 
Kebab-baren med stora möjligheter och trivsam servering 

KEBAB•HAMBURGARE•KORV•GLASS 

Sommartid uteservering 

VÄLKOMNA! 
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rl ImiBl!IHIOOim lit~ /A\Im 
EliNSTAllATIONER AV LÅG- o. HÖGSPÄNNING 
SERVICE AV INDUSTRIER och JORDBRUK m.m. 

VIDARE LAGERFÖRSÄLJNING AV HUSHÅLLSMASKINER 
FAB. SIEMENS SAMT ELEKTRO-HELIOS 

TEL. 0521·220652, VARGÖN 

J&zutssons .9lntik- och 
ANTIDITETER 
KONST 
MÖBLER 

Kungsg. 3 
462 33 Vänersborg 

Tel. 0521-192 35 
Bost. 0521-606 48 

KÖPER 
SIUER 
VARDERAR 

Medlem av 
Sveriges Konstk och 
Antikhandlareförening 

( Andreens ~) 
en modern järn- o. maskinaffär 

0521-621 50 
Vänersborg 

Svarvaregatan 2, Torpa industriområde 



Allt i sybehör 
Nya Husqvarna 

Symaskinservice 

VBG:s SYCENTERAB 
Edsgatan 23, 462 33 Vänersborg 
Tel.0521-11090, 11830 

GARN CITY 
Handarbetsaffären med garner, broderier, 

färdiga nordktröjor och stickmaskiner 

Edsgatan 23, Vänersborg 
Tel. 0521-102 80 

Full fart 
till 

Glass 
målet 

Trestad Center, Tel. 0521-255335 
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BILSPEDITION INRIKES AB 
DISTRIKT VÄNERSBORG 0521-25 53 10 

Torpa, VANERSBORG OPEL 

Anteckningar 


