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Några minnesbilder av människor och
händelser
av Bengt Swan~n
J ag har haft ett yrke, där jag främst haft med människor att göra.
Vissa ord och händelser träder ibland fram som en påminnelse om något som varit och som hör till minnenas rika värld. Jag skall här teckna
ner enkla bilder av människor och minnen av händelser, som jag upplevt dem.
Då jag som tjugotreåring blev präst i Skara stift kunde jag aldrig ana
att jag skulle tjänstgöra på så många områden. Jag har nämligen varit
församlingspräst - det är ju det vanligaste - vidare varit sjukhuspräst,
fängelsepräst, dövstumpräst och utiandspräst
Jag har arbetat på landsbygd och i stad, någon kort tid även i storstad
(Stockholm).
Min första ordinarie tjänst var i ett landsbygdspastorat Där hade under
senare delen av 1800-talet en kyrkoherde verkat som - trots blindhet
och dövhet- kom att betyda mycket. Han blev ett redskap för en omfattande väckelse, som grep tag i många och liksom formade om bygden.
Det var kärlek till kyrkan, kyrkotrohet, som präglade många människor
och deras sätt att leva. Ännu på min tid där fanns äldre människor som
mycket väl kom ihåg vad som varit och som fått bestående intryck. Jag
skall bara nämna en sak : deras fantastiska förmåga att komma ihåg vad
de hörde i kyrkan eller läste hemma i sin bibel eller andaktsbok.
Här kommer nu en liten minnesbild. I det lilla samhället i församlingen bodde en skräddare.
Jag hälsade ibland på honom där han satt på sitt skräddarbord. Gärna
berättade han för mig om tider som gått. Han hade ett otroligt minne av
vad han hört och läst. En sommarsöndag efter gudstjänsten i kyrkan
fick vi sällskap och då säger han till mig "jag var så nyfiken när jag gick
hit idag." "Varför, frågade jag. Nyfikenheten är väl inte den rätta sinnesstämningen. Jo, svarade han. Jag var nyfiken att höra om pastom skulle
hålla samma predikan som för tre år sedan. ( Vi har ju tre årgångar
bibeltexter). KommerRyden verkligen ihåg vad jag sade för tre år se-
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dan? Ja, det är klart, blev svaret. Dels hör jag noga på i kyrkan, dels
upprepar jag under veckan, när jag sitter här på mitt arbetsbord, vad jag
hört åter och åter, tills det sitter säkert i skallen. Jag blev storligen förvånad. Jag tänkte: Saliga äro de som höra Guds ord och gömma det. Ett
fint minne av en enkel men märklig man!
Jag tillträdde min tjänst i Vänersborg 1937 med stora förväntningar.
Här fanns, vågar jag påstå, ett rikt andligt liv, talrikt besökta gudstjänster, många människor äldre som yngre, som i olika grupper med glädje
stod med i kyrkans arbete. Enkelt uttryckt: andligt mycket som var bra,
materiellt mycket som var dåligt. Kyrkan saknade lokaler och hade endast kyrkbyggnaden. Visserligen fanns en gammal prästgård som såldes till kommunen för rivning och nu blev det- trots de dåliga tidernaatt tänka på att bygga för kyrkoförsamlingen. Redan hösten 1942 stod
församlingshemmet färdigt. (Jag skrev något om dess historia vid 50årsjubileet 1992).
En minnesbild från byggnadstiden vill jag ändå gärna ta fram. Det
var oroliga tider då, hög militär beredskap i Dalsland - man fruktade för
krig. Plötsligt stoppandes det halvfärdiga bygget på order uppifrån. Jag
blev ganska förtvivlad, jag kände mig kränkt då jag ansåg att jag och
mina medkamrater gjort vårt bästa. Nu återstår bara konkursen -det var
ju inte församlingen som byggde, utan frivilliga krafter. Då fick jag en
god kontakt med en militärchef i Dalsland. Han fick huset av mig som
gåva, om han kunde få igång bygget.
Det kunde bli ett bra krigssjukhus om det värsta skulle hända. Inga
skriftliga överenskommelser gjordes, endast muntliga, vi litade helt på
varandra. När huset skulle bli färdigt, skulle församlingen få bruka det,
om ej militären behövde det. När freden kom skulle det ges tillbaka till
oss. Tack vare honom kunde bygget sätta igång igen och bli färdigt.
Jag tänker ofta på denne för mig okände man, som i en kritisk tid
hjälpte oss.
Så kom fredliga tider och bygget av prästgården och pastorsexpeditionen på Drottninggatan kunde sätta igång. Tidigare förhyrdes en lägenhet som ej motsvarade kravet för en bra expeditionslokal. Själv måste
jag vid sidan om församlingsarbetet ägna mycken tid åt "det världsliga"
: Kyrkoböckerna t ex var för gamla och nästan fullskrivna. Det tog
mig tre somrar att föra in alla vänersborgare med alla uppgifter om dem
i de nya böckerna. Arbetet fick göras nattetid, eftersom de gamla böckerna användes på dagarna. Till detta kom senare den utredning, som låg
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till grund för den kyrkliga sammanslagningen av Vassända Naglums
och Vänersborgs pastorat, ett jobb jag höll på med i mer än ett år, kanske två.
Ett trevligt minne från denna tid: Ernst Wigforss, finansministern,
var min lärare på gymnasiet, även om han sällan var på skolan på grund
av politiska uppdrag. När vi byggde på Drottninggatan måste vi ta upp
lån, men först efter tillstånd uppifrån. Varför vet jag inte.
Jag reste då upp till Stockholm och sammanträffade med Wigforss.
Ingen kan begära att han skulle känna mig, men vi hade ett gemensamt
i vårt läroverk, så vi saknade inte samtalsämnen. Sedan tog vi i hand
och jag bugade djupt och då sade han med ett leende: "Du kan lugnt
resa hem, innan Du är i Herrljunga får Du låna så mycket pengar Du
vill". Ett trevligt minne av en fin man och omstridd politiker.
Jag måste få nämna honom i ett annat sammanhang. Gården Viksängen i Varg ön hade jag ofta i mina tankar. Det stod för mig klart att den
tillhörde kyrkan och församlingen. Själv trodde jag att staten redan 1918
lagt beslag på den- men jag kunde ju ha fel. Så lyckades jag få tag på en
äldre jurist, pensionär, bosatt i Skåne. Han hade sysslat med sådana här
frågor för två städer på annat håll och i domstol vunnit över regeringen.
Han kom upp till Väners borg, vi sammanträffade och han åtog sig ärendet. Efter ca två år var han fårdig och han frågade mig om jag stod fast
vid beslutet att stämma regeringen. Jag svarade givetvis ja, men efter
någon månad meddelade han mig: det blir ingen stämning, regeringen
vet att den förlorar. Det var säkert Wigforss, som klokt böjde sig för
fakta. Vi fick även en hel del pengar - tio års behållen inkomst med
ränta! En uppmuntrande minnesbild på "det världsliga planet".
Så till fängelset- då jag tjänstgjorde där så många år, blev jag bekant
med många kåkfarare. Enbart två skall jag berätta om, som jag vällärde
känna. Givetvis inga namn.
Under första hälften av 40-talet var alla de intagna sådana som dömts
för vad jag tror kallas olovlig underrättelsetjänst. Flera hade lång strafftid. Många hade en fin utbildning, en del var akademiker. Jag fick goda
vänner. Två vill jag gärna minnas. Vi kan ju kalla dem Karl och Lars.
Karl var göteborgare, jag tror att han hade haft en enkel befattning i
stadens tjänst. Han var totalt ensam, hade inga släktingar, inga särskilda
intressen, en ledsam typ, som man liksom inte kunde tycka om. Vi hade
tydligen det gemensamt att vi tidigare bott på samma gata i Göteborg.
Hans tid på kåken gick ut och sedan tänkte man inte på honom. Jag tror
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det var en av mina vänner bland personalen, som hört att han vistades i
Stockholm, men att han där råkat ut för en olycka, blivit överkörd möjligen av en spårvagn - det fanns nog sådana då. Möjligen låg han på
Södersjukhuset. Så fort jag kunde reste jag till Stockholm- jag kände ju
till hans totala ensamhet. Så hittade jag hans rum. Där låg han svårt
skadad. Han sade inte ett ord, bara såg på mig och så kom den högljudda gråten och han sade: "Jag är ändå inte helt bortglömd". "Nej", sa
jag "och jag har hälsningar från de anställda där hemma". Så måste jag
iväg till tåget och jag minns hans fråga: "Är det här en dröm eller verklighet?" J ag tror inte han levde så länge till. Själv tänker jag ofta: Det är
bra lite som behövs för att lätta den ensammes ofta svåra levnadsvillkor.
Nu till Lars, somjag gärna minns. Han var en lång, ståtlig man. Jag
tror några och sextio år- men han talade aldrig om sig själv. han verkade bildad, hade ett fint språk, var intresserad av litteratur, men tydhgen helt ensam i livet. Han frigavs den 7 januari, året minns jag ej.
Möjligen bodde han i Halmstad och hade, som jag också tror, en liten
tvättrörelse att försörja sig på.
Ett år gick och i början av det nya året kom ett brev från honom där
direktören, överkonstapeln och jag inbjöds till middag den 7 januari på
stadshotellet. Under måltiden höll han under stor rörelse och många
tårar ett tal, där han framhöll vad vi betytt för honom. Det var mycket
fint han ville säga på årsdagen av sin frigivning. Nästa dag reste han.
Den 7 januari året därpå upprepades den smått unika sammankomsten,
liksom ännu ett år till. Sedan kom inget mer inbjudningsbrev - vi förmodade att hans levnad var slut, men han lever ännu i mitt minne.
Jag vill gärna minnas tre kända personer, alla tre värmlänningar. Den
första är Selma Lagerlöf. Min hustru hade under sin studietid en tid
tjänstgjort vid seminariet i Landskrona. Hon blev god vän med flera
pensionärer, som arbetat där samtidigt med Selma och hon fick lova att
om hon kom till Värmland måste hon besöka Mårbacka och hälsa från
de gamla kamraterna och berätta hur de nu hade det.
Så fick vi en sommar tillfälle att göra en värmlandsresa och kom till
Mårbacka. Men där kom ingen okänd in. Jag skrev då på ett visitkort,
vilka vi var och vårt ärende. Strax öppnades stora dörren och författarinnan tog med glädje emot oss. Hon visade oss sitt vackra hem: arbetsrummet, biblioteket, salongen. Vi satt där ganska länge och samtalade
om vad minns jag ej. Min hustru fick ju berätta om de gemensamma
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vännerna i Landskrona. Vid avfärden följde hon oss ut och vi tog ett
hjärtligt farväl, ett fint minne rikare. Kanske är jag en av de få nu levande svenskar som gästat författarinnan och lärt känna Mårbacka.
I boken om Gösta Berling läser vi om herrgården Ekeby. Det är i
sagan namnet på Rottneros. Där bodde majoren och bruksägaren Svante
Påhlson. Vi hade inte bara blivit bekanta med varandra, vi blev också
mycket goda vänner. Han gästade mig i Vänersborg, var gärna med om
gudstjänsten i kyrkan om han var här på en söndag och jag var många
gånger gäst på Rottneros.
Påhlson var unik, en märklig man, generös utan gräns. Han förvandlade herrgårdens park till en ram för alla de statyer och andra konstverk,
som allmänheten kunde ha stor glädje av. Jag tar nu fram bara ett minne.
Det s k stamfrändemonumentet skulle invigas. Jag vill minnas att ca
800 gäster var inbjudna. Lunch intogs i några stora tält, sedan samlades
vi alla nedanför herrgårdens altan och Helga Görlin (rätt namn? operasångerska?) sjöng denna soliga sommardag "Ack Värmeland du sköna".
Det var overkligt, otroligt på något sätt, dödstyst en lång stund och så
brast jublet och tacksamheten ut - något man inte glömmer.
Påhlson hade lagt beslag på hela stadshotellet i Karlstad för sina gäster. När vi tackade värden för att resa in till staden påminde Påhlson om
att vi skulle vara gäster vid middagen i Karlstad. Den är bara för mina
nära vänner, vi blir inte så många, bara ca 200 st, sade han. Tala om
generositet och storheten i att få glädja så många- när man har möjlighet till det. Han är en man som verkligen hör till mina finaste minnen.
Så vill jag nämna den tredje värmlänningen. Han var västgöten, som
blev en riktig värmlänning.
Hans namn är Johan Alfred Eklund, biskop i Karlstad under många
år. Han var född i en församling, där jag tjänstgjorde flera år. Fadern var
en fattig skräddare och sonen fick hjälpa fadern i yrket. Tillfälle bjöds
honom att studera och han nådde långt. Jag var glad att någon gång få
ha honom som gäst i mitt hem vid hans besök i hembygden. Jag ska
bara ta fram en minnesbild av många. Han och hans maka gästade hans
yngre bror, som var stins i den lilla stationen i samhället och denne bjöd
på middag, som avåts i köket. vilket var något större än bostadens enda
rum. Även en gammal konfirmationskamrat till Eklund var inbjuden
och då under middagen säger Eklund: "Hilda, kommer du ihåg, när vi
gick till konfirmationsläsningen och hade kommit så långt att vi såg
hela kyrkan - vi stannade då i andakt, läste för varandra ett bibelord
eller en psalmvers - sen gick vi lugnt vidare". Det är en enkel händelse
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att skriva om, men den är så genomfrom, så helt äkta. Det är inte alltid
vad stort som sker, som är värt att minnas, utan det enkla, det äkta- det
förtjänar att lyftas fram.
Under flera år satt jag med i den s k övervakningsnämnden. Den
hade med kriminalvården att göra. Jag trivdes bra där och skall nämna
om en lustig händelse vid utseendet av mig som ledamot. Jag träffade
en god vän från länsstyrelsen, som sade att jag nog skulle bli en av de
fyra som skulle vara med. Jag svarade attjag inget hört om detta. Ring
du landshövdingen, det är ju han som utser. J ag träffade honom och han
sade att han bl a skulle utse mig och du får inte säga nej. Men, sade jag,
det fordras väl en viss kompetens. Landshövdingen, som väl kände till
min bekantskap med otaliga kåkfarare och även de luffare, som fanns
kvar, svarade mig : "Kompetens! Det har väl Du - jag vet ingen i hela
länet, som har så dåligt umgänge som Du!" Vi såg allvarligt på varandra, sen skrattade vi gott.
Jag nämnde ordet luffare. Det finns inte sådana nu, men de som då
passerade staden kom alltid hem till mig. En skall jag söka minnas:
Johan. Han bodde på Gibraltar i Göteborg, eller som gamla göteborgare
sade: "Bracka". När vårsolen började värma måste han ut och vandra
till skilda ställen i landet. Bland de första han gästade fanns jag. Han
visste att han kunde få lite ekonomisk hjälp av mig, tack vare en kassa
somjag förfogade över, så kom han då på besök. Några veckor senare
läste jag i en tidning "Sveriges siste luffare död". I väntsalen till en
liten järnvägsstation i Blekinge fann man Johan död. Möjligen hade
han i rockfickan en papperslapp med mitt namn och adress, som han
bett om.
Jag saknade ibland Johan, när vårsolen tittade fram. Han låg ingen
till last, han var en av oss- han var en människa. Jag läste en artikel i en
göteborgstidning. Överskriften löd: "Luffarnas präst".
Tyvärr klippte jag inte ut den artikeln.
Kungen- alltså Gustaf VI Adolf skulle komma till Vänersborg, kanske var det under den s k Eriksgatan. Via hovet fick jag veta att han ej
hade tid att besöka kyrkan. Det var bra, ty då var kyrkan stängd en
längre tid för målningsarbeten, så vi kunde ej ta emot honom.
En morgon under hans besök fick jag telefon att vara vid kyrkan kl
12, då Hans Majestät skulle komma. Jag fick också veta att kungen
informerats om målningsarbetena, men att han absolut ville besöka kyr-
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kan. Jag talade med dem som arbetade inne i kyrkan att arbetet fick
avbrytas, ställde mig vid dörren och så kom kungens bil. Jag sade att
jag var ledsen att kyrkan var under reparation och att majestätet fick gå
försiktigt för att undvika målarfärg på den fina kostymen.
Uppvaktningen fick tecken att gå in i sakristian. Jag följde konungen
till mittgången. Sedan gick han med stora kliv ensam fram, stannade
vid altarringen och bugade djupt inför altartavlan.
Därefter tog han plats i första bänken och satt där en kvart till tjugo
minuter med blicken hela tiden fäst på altartavlan med den törnekrönte
konungen. Jag stod tyst nere i kyrkan och tänkte: vad ser och tänker han
inför denna tavia? Jag förstod, här är en man, som vet vad stor konst är.
Så gick han fram, bugade djupt på nytt inför tavlan.
Vi gick sedan båda in i sakristian för en trevlig pratsund med uppvaktningen. Så kom bilen, alla åkte iväg -jag stod ensam kvar. Jag
tänkte: Detta vill jag alltid minnas. Detta måste vara en ödmjuk och
tacksam människa. - H e was a man!
Från min utlandstjänst (Madeira) tar jag fram två minnen. Jag minns
gärna firandet av den engelska drottningens kröning (möjligen 25-årsfirande). England hade sänt några stora krigsfartyg och en större trupp
matroser marscherade genom staden till minnes gudstjänsten. Där skulle
jag medverka genom att läsa en av dagens bibeltexter medan amiralen
skulle läsa en text. Jag kände mig ganska enkel vid sidan om den guldsmidde amiralen ! Ett ord som vi läst i gudstjänsten kom i mitt minne:
"Allenast ett är nödvändigt" och jag frågade amiralen: "Hur skall man
tyda det, vad är främst nödvändigt för amiralen"? Han svarade genast:
"att lyda drottningens och regeringens order". Det var ju ett bra svar,
men så tillade han: "jag begriper nog att när ordet kommer från Jesus
har det en djupare innebörd".
Det var ju bra svarat, men det här ordet mötte mig senare i en mycket
ovanlig situation. Min bäste vän där ute kom att bli en man med en
underlig levnadsbana. I yngre år var han diplomat hos Österrike-Ungerns siste monark, kejsar Karl. Han var ungersk greve med ett konstigt
namn. Hans far var en mycket känd läkare, blev mördad av kommunisterna. Hans hem i Ungern var nerbränt. Han var svensk medborgare,
bosatt på Strandvägen i Stockholm. Då han var mycket språkkunnig
försörjde han sig som översättare vid stora kongresser i Sverige och
utomlands. Varje år vistades han en längre tid på Madeira.
Vi blev de bästa vänner och träffades nästan dagligen. Vid varje
svenskgudstjänst läste han dagens bibeltext. Kejsar Karl blev ju avsatt
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och fick tillåtelse att med sin familj bosätta sig på ön. Där dog han snart
- jag tror knappt att han blev 30 år. Där fick han även sin grav. Hans
kista står i ett stort och ståtligt gravkapell i kyrkan i Monte, någon mil
från huvudstaden. En dag bad han mig följa honom till kyrkan. Han
ville hedra minnet av kejsaren. Han lade ner en krans vid kistan. Jag såg
att han var mycket rörd, så jag sade inte ett ord. Sedan stod han tyst vid
kistan (eller sarkofagen) en hel halvtimme. Så hörde jag honom ganska
tyst säga till sig själv: "Ja, nog är det sant att endast ett är nödvändigt".
Jag ville inte fråga vad han menade med just de orden. Han fick tyda
dem som han ville, jag somjag ville. Jag lämnar dem nu vidare åt läsaren att ge dem ett innehåll.
Bland de minnen jag radat upp finns som bakgrund det rent kyrkliga
arbetet. Jag minns med tacksamhet de präster och den personal jag i
stor endräkt fick arbeta samman med. Jag tänker med stor tacksamhet
på de många tappra kyrkobesökarna, de många enkla vardagliga, vanliga människorna, somjag fick bli vän med. Det är ändå de som betyder
mest.

Bengt Swaren
komminister i Vänersborg 1937- 1954
kyrkoherde i Vänersborgs pastorat 1954- 1970
kontraktsprost i Väne kontrakt LNO, R Fin!. LO N FrK
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Carl-Gustaf Carlsson G runne bo 1945
av Folke P Sandahl
Hösten 1997 utgav Försvarshögskolan FHS i Stockholm på ÖB:s
uppdrag "Vägar till svensk officersetik", en liten utbildningsbok Genom mångårig knytning till FHS, bl a som lärare i just etik, kom jag att
bli en av huvudförfattarens, docent Anders Lundberg, diskussionspartner
under framtagningen.
En gång klagade docent Lundberg på att det saknades exempel på
moraliska dilemman i vår försvarsmakt; vi har haft fred så länge. Jag,
som snarare funnit moraliska dilemman tillhöra rutinen för en officer,
oavsett krig eller fred, kunde förstås inte hålla med. Ett moraliskt dilemma är "ett problem som kräver våndfylld prioritering av värderingar"
(min definition). För att vara på den säkra sidan i tydlighet drog jag till
med, möjligen i hastigt mod, "Kapten Carlsson på Grunnebo ", som
för stunden dök upp i minnet.
Exemplet kom med i boken, som väckte viss massmedial uppmärksamhet, och så kom det sig att jag intervjuades i riksradion om kapten
Carlssons moraliska dilemma vid "baltutlämningen" 1945. Inför intervjun var det nödvändigt att sätta sig in i fallet litet närmare och det har
blivit till nytta också för denna artikel för V.S.G. ÅRSSKRIFT. CarlGustaf Carlsson ( 1909-1997) är förvisso en signifikant profil i skaran
av Vänersborgs Söner genom tiderna.
Var god, Ärade läsare, och sätt Dig in i följande situation.
Det är måndagen den 26 november 1945. Andra världskrigets europadel är slut sedan ett halvt år. Du är 35 år, chef för Vänersborgs största
industri, A F Carlssons skofabrik med mer än 500 anställda, van att
styra och ställa, en man vars ord väger tungt och inger respekt. Till
Ditt goda anseende hör att Du är reservofficer, kapten, i Kungl Bohusläns regemente. Officerare har i allvarstider mycket hög status och
beredskapsårens stämningar ligger kvar över Iandet denna höst. Du har
varit inkallad flera gånger sedan 1939 och är det nu också, fast kriget är
slut.
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Saken är nämligen den, att det i Sverige finns ett betydande antal
desertörer från Hitlers Wehrmacht. De rymde hit från hans ostfront, när
den började rämna i våras. Att hamna i ryssarnas händer vore ett öde
värre än döden. Hellre har man satt sitt liv på spel i Östersjön : på flottar,
i gummibåtar, roddbåtar, större båtar, några i ett flygplan som störtade,
varefter de räddades av gotländska fiskare.
En del av desertörerna är internerade på Backamo, det gamla lägret
från indelningsverkets dagar. Där är Du ställföreträdande chef. Efter en
tid fick backarnalägret en filial på Grunnebo, Västgöta-Dals regementes
gamla övningsplats, en mil väster om Vänersborg. Där är Du chef.
Desertörerna i Grunnebo är hos oss "interner" enligt neutralitetsrättens regler och de är ca 200 till antalet: saarländare, sudettyskar,
österrikare, rikstyskar. Också internerade balter hyser Sverige men
inte här. Det kanske finns övertygade nazister i lägret, men de flesta är
nog rätt och slätt vanliga värnpliktiga, yngre och äldre och så finns det
tvångsrekryterade tonåringar och yrkesmilitärer av olika grader.
Internerna har hela tiden varit lättbevakade och lättskötta. I mycket
har de faktiskt skött sig själva, militärt organiserade och allsidigt kompetenta pga civila yrken. Artister bland dem ordnade under sommaren
underhållningsaftnar till vilka traktens befolkning hade tillträde.
Grunnebolägret har varit något av en idyllliknande den vid sommarmötena på Raskens tid, låt vara med taggtråd och bevakningstrupp
runtom.
Undertill har det förstås gnagt en oro: "Vad ska det bli av oss?" Du
har lugnat alla genom att hänvisa till Genevekonventionen 1929. Enligt
den skall intemer av detta slag så snart det går återsändas till sina hemländer. Ett bra besked, internerna vill inget hellre. På höstkanten har de
emellertid tyckt sig märka tecken på att något obehagligt, trots allt,
varit på gång. Men Du har vidhållit: ingen risk - Sverige har skrivit
under konventionen, som reglerar sådant här.
Vad Du inte vetat och internerna inte heller vetat är att den svenska
samlingsregeringen under Per Albin Hansson den 16 juni i år 1945
beslutat, att internerna skall överlämnas till- Sovjetunionen! Detta har
man hållit hemligt med avsikt att avslöja det först när allt varit ordnat
för avtransport. Den enbart socialdemokratiska regeringen, som till-
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trädde den 31 juli, har vidhållit samlingsregeringens beslut, när några
velat ändra det. Kung Gustaf har gjort en framställning till Stalin om
att avstå från internerna men den har avvisats.
Och i fredags släpptes bomben i form av ett interpellationssvar, uppläst samtidigt i riksdagens båda kamrar. I lördags, i förrgår alltså, hade
Du svart på vitt: lägret skall utrymmas tisdagen den 27 november, i
morgon. Internerna skall då transporteras från Ljungskile till Trelleborg för vidare befordran med det sovjetiska fartyget Kuban, som är
under tilltransport från Murmansk.
Beskedet har förstås vållat en våldsam kalabalik i lägret. Matstrejker
som påbörjats tidigare tillhör de mildare inslagen. skrivelser, förtvivlade vädjanden, demonstrationer och flyktförsök likaså. Men man har
också tagit till självstympningar av olika slag, krossa ben och fötter,
svälja glassplitter, skära av pulsådror.. Det har flutit och flyter blod i
barackerna denna novemberdag.
Du har de senaste dygnen varit i gång oavbrutet, beställt sjukvårdare, bevakningsförstärkning, ambulanser, polis, blodgivare, läkare,
brandkår, hantverkare; Du har gett order, rapporterat, försökt bemästra
situationen.
I morse inträffade det första självmordet, en österrikisk skomakare
lyckades hänga sig.
Du inser att Du måste göra något mera än att administrera eländet,
något mera drastiskt, så här får det inte gå till i en civiliserad stat. Vad
gör Du?
Här kan det kanske vara lämpligt med en tankepaus. Vad skulle Du,
Bäste läsare, ha gjort om Du hade varit i kapten Carl-Gustaf Carlsson s
situation? Moraliskt dilemma- prioritering av värderingar: orderlydnad,
folkrätt, löften, humanitet, anseende, lojalitet, krigsmans erinran, rikets
lag, skälighet, samvetet. .. allt är viktigt men tycks denna dag inte kunna
iakttas samtidigt.

Den inledningsvis nämnda radiointervjun, utförd av Martin
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Dyfverman, utgjorde början av ett längre program om etik i militära
sammanhang. Mitt bidrag var blygsamt, men hade den poängen att jag
som 16-åring dels var "en av kapten Carlssons så kallade landstormspojkar" som reportern sa' , dels var närvarande på kvällen den 26 november, då kapten Carlsson genomförde vad han beslutat göra. Jag har
en dagboksanteckning därom. En annan källa är Vänersborgs historia
del III av Britt Liljewall, partipolitiskt färgad tyvärr men med sakuppgifter.
Radioinslaget börjar med "Vår Gud är oss en väldig borg", för det
var vad vi sjöng där, den 26 november 1945 i Vänersborgs Högre Allmänna Läroverks aula den rätt sena kvällen. "Vi" var ett stort antal
vänersborgare, flera än vad aulan rymde, många kom inte in. Vi hade
samlats kl 2130 till protest på initiativ av kapten Carlsson, som under
eftermiddagen låtit annonsera mötet via bilburen högtalare. Många av
oss kom direkt från en kvällskonsert i Vänersborgs kyrka med Göteborgs orkesterförening under Sixten Eckerberg. Där hade spelats ;'Finlandia" av Sibelius, så aktuell eftersom "Finlands sak är vår" nyligen
varit ett svenskt motto- nordiskt fosterländska känslor var alltjämt aktiva. En utlämning till Stalin av dem som sökt skydd hos oss undan
samme Stalin skulle vara en nationell skam. Låt vara att nazisternas
koncentrationsläger och Hitlers illgärningar i övrigt numera var oss
välbekanta. Det var Stalins också i mycket. Vi borde inte bete oss som
de.
Rektor Hellerstedt från folkhögskolan i Ljungskile redogjorde för
situationen i stort och för aspekter som han kunde bidra med. Och så
stod han där då i talarstolen på podiet, kapten Carlsson, i anletsdragen
något sliten efter de senaste dygnens påfrestningar men rak och reslig i
sin uniform modell 39. Med en fond av svenska flaggor och en stor
fanvakt (enligt ELA 40 skolungdomar) bakom sig, berättade han om
det fruktansvärda som just nu pågick där ute på Grunnebo, som han
lämnat tillfålligt för detta möte. Till detaljerna jag minns hör hans uppgift om att den döde österrikaren placerats på en enkel katafalk i hemlandets färger.
Mötet antog "enhälligt -andaktsfullt stående-" (ELAs beskrivning)
följande resolution: "Till Konungen. Medborgare i Vänersborg, samlade i stort antal, anhålla att inför Eders Majestät få ge uttryck för den
förstämning, som gripit oss med anledning av regeringens beslut om
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flyktingamas utlämnande. Vi hoppas, att humanitetens principer få bliva
vägledande vid ett förnyat bedömande."
Kapten Carlsson anade att resolutionen, telegrafiskt översänd på kvällen, inte skulle få avsedd effekt. Det fick den inte heller. UtrikesministerUnden sade sig senare visserligen förstå "den svenska opinionens
reaktion" men, avslutade han, "frågan kan inte bedömas som en
känslosak." Förutseende denna reaktion läste kapten Carlsson upp en
skrivelse han hade i beredskap. Den var från honom själv: "Till Konungen. Efter att som lägerchef i interneringslägret Grunnebo genom
åberopande av Genevekonventionen hava medverkat till löftesbrott
medförande de tragedier, som nu utspelats, anser jag mig icke längre
kunna kvarstå som kapten i Kungliga Bohusläns regementes reserv, och
anhåller jag i underdånighet om mitt omedelbara avsked."
Detta var något oerhört! Idag, 1999, skulle han ha varit skyldig att
vägra lyda regeringens order att överlämna internerna, eftersom den
stred mot folkrätten. Men då, 1945, innan Niimbergrättegången ännu
klargjort att "Jag-lydde-bara-order" inte befriar från ansvar, var kapten
Carlssons åtgärd extrem. Han vägrade inte lyda order, gjorde sannolikt
allt han skulle under lägerutrymningen, som pga internemas eländiga
tillstånd tog längre tid än avsett. Men den 30 november, när lägret
tömts, insände han sin avskedsansökan. Den skall ha beviljats omedelbart och utan kommentar.
Händelsen försvann i det rikare nyhetsflödet om de baltiska internerna - deras utlämning väckte den största indignationen. Baltema fick
också så småningom, hösten 1992, motta regeringens ursäkt och kung
Carl Gustafs beklagande över händelserna 1945. En av de utlämnade
tyskarna, numera boende i Sverige, har hört av sig i samma syfte, dock
veterligen hittills utan att få gehör.
Enligt Valentins Silamikelis "Baltutlämningen" (Contra, 1996) placerades de utlämnade tyskarna i särskilda krigsfångeläger i Liepaja
under fyra-fem år. "En del straffades med slavläger i tio år och somliga,
om de levde så länge, i nitton år, fram till Chrustjovs amnesti. En del
arkebuserades." Stalin hade inte skrivit under Genevekonventionen.
Vad som dikterade kapten Carlssons beslut kan jag endast spekulera
om. Situationen kan, oavsett regeringsbeslutets brutalitet mot interner-
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na, ha känts ytterst förödmjukande för honom personligen. Han blev ju
de facto desavouerad inför dem han hade ansvar för och detta av den
överhet, som han ägnat sin lojalitet under långa beredskapsår som officer. Att på detta sätt bli berövad en viktig del av sitt fotfäste, anseende
för pålitlighet i ord och handling, kan ha kolliderat så starkt med hans
hedersbegrepp att fortsatt militär anställning var otänkbar. Båda åtgärderna, att ordna ett opinionsmöte och att begära avsked, bör ha föregåtts av tankar av det lilla etiktestets karaktär: l. Är det du tänker göra
lagligt? 2. Är det skäligt? 3. Skulle du kunna se dig i spegeln efteråt?
Även om alla svaren var ja, kanske det var det sista ja:et som vägde
tyngst, kunna se sig i spegeln efteråt. Det bör han i alla fall ha kunnat
göra utan svårighet efter sin lösning av det moraliska dilemma han försattes i.
Flera än jag i aulan upplevde nog nationalsången, när den nu sjöngs
till avslutning, som något av en protestsång mot utlämningsbeslutet
Det Sverige vi besjöng beter sig inte mot människor i en asylsituation
på det sätt som regeringen beslutat. Vi alla som var med minns säkert
än idag denna märkliga höstkväll för mer än ett halvt sekel sedan.

Folke P Sandah/J 1929, son till Emillohansson, disponent
för Vänersborgsortens mejeriförening. Elev i Vänersborgs
högre allmänna läroverk 1942-1949, därefter yrkesofficer
(jaktflygare, flyglärare, ledarskapslärare, läroboksförfattare, stabsofficer) med placering bl a i Ljungbyhed,
Karlstad och Stockholm. Flyttade som pensionerad
överstelöjtnant och konsult (enskild firma: etik, stress,
utbildning) tillbaka till Vänersborg 1989. Riddare av
Kungl Svärdsorden. Laborator h.c. vid Försvarets
Forskningsanstalt. Vegetarisk kost, klassisk musik.
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Geographisch Carta och Delineation
öfwer
Wenersborg
En 300-årig vy och karta över Vänersborg
av Peter Johansson
För 300 år sedan, år 1699, stod lantmätaren Bo Kempensköld på
Dalbobergen och blickade ned över länsstaden Vänersborg. Han såg en
klunga av små låga trähus där endast landshövdingens residens och
kyrkan skilde ut sig från den i övrigt anspråkslösa bebyggelsen. Runt
staden löpte ett brett lerdike, resterna av den gamla vallgraven, och strax
därbortom syntes några väderkvarnar som fångade upp den friska vinden från Vänern. Skutor med laster av järn seglade ned mot lastkajen
vid Korseberg och på stadens utmarker i söder hade grönskande odlingar anlagts. Trots det lugna intryck denna stad gjorde från
Kempenskölds utsiktsplats var det en stad där flera av dess mest bemärkta borgare sedan flera år stridit med varandra. Kempensköld hade
kallats hit för att göra ett slut på dessa trätor.

Residensstaden Vänersborg sedd från Dalbobergen. Denna vinjett till Bo Kempenskölds karta
från 1699 är den äldsta kända vyn över Vänersborg. l all sin enkelhet kan nog ändå denna skiss
sägas ge en sanningsenlig bild av den lilla trästaden dominerad av landshövdingeresidens och
kyrka samt omgärdad av ett lerdike som enda rest av tidigare vallgrav och försvarsverk.
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Striden om Kronans donationsjordar
År 1644 gavs Vänersborg sina första privilegier och flytten av invånarna från den gamla staden Brätte till den nya staden som anlagts på
den tidigare frälsegården Huvudnäs ägor kunde påbörjas. Precis som
Brätte tidigare haft gavs den nya staden Vänersborg jordar som donation av Kronan. På dessa donationsjordar skulle stadens borgare ha
möjlighet att bedriva odling eller hålla kreatur på bete. Erbjudandet om
att dessa marker skulle få brukas av stadens borgare hade enligt uppgift
utgått 1644 för att locka tillbaka invånarna efter det att en dansk trupp
anfallit och lagt den nya staden i aska och ruin i samband med den så
kallade Hannibalsfejden. Jorden fördelades genom lottdragning mellan
borgama så att varje tomtägare skulle få lika stora marker i åker och
äng. Donationsjordarna fick emellertid inte brukas fritt utan arrende
skulle erläggas och för varje betande kreatur skulle en angiven summa
betalas till stadens kassa. Dessutom skulle arrendatorerna tillse att markerna hölls hägnade och att kreaturen inte skadade odlingarna.
Snart började dock de borgare som brukade donationsjordarna att
förlora respekten för dessa regler. Arrendena betalades inte i tid eller
betalades inte alls och i flera fall arrenderades marken ut i andra hand,
vilket var strängeligen förbjudet. Efter en tid tycktes det närmast som
om Vänersborg höll på att förlora kontrollen över sin donationsjord. Att
detta tilläts ske kan väl endast förklaras av att det av allt att döma var
inflytelserika män som brukade markerna. Flera av stadens styrande
reagerade ändå på missförhållandena och vid ett sammanträde i rådstugan 1687 beslutades om att en ny ägodelning skulle utföras. Landshövdingen Henrik von Wicken ( 1624 - 1690) lovade, som kunglig
befallningshavare, att beordra en lantmätare att göra en korrekt uppmätning av de aktuella områdena.
Emellertid tycks von Wicken ha glömt sitt löfte, jordarna kom att
brukas på samma sätt som tidigare och de starkt kritiserade borgama
fortsatte att missköta arrendeinbetalningama. Att von Wicken agerade
så slapphänt i detta ärende kan ses i skenet av hans allmänt kända sätt
att agera hårdfört mot klagande invånare i länet, ett styrelsesätt som till
och med givit honom en kunglig varning.
Den nye landshövdingen Lars Eldstierna (1623?- 1701), som tillträdde 1690, reagerade emellertid kraftigare och anmälde missförhållandena till den Kungliga Reduktionskommissionen (1). Denna kommission hade inrättats 1680 med det huvudsakliga syftet att återföra
stora delar av adelns jordinnehav till Kronan. Kommissionen hörsammade landshövdingens begäran men krävde att en noggrann undersök-
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ning skulle göras innan man fattade beslut i ärendet. Som ett led i denna
undersökning utgick ett kungligt påbud om att Vänersborg skulle uppmätas och kartläggas, såväl vad gällde stadskärna som donationsjordar.
Eftersom samma påbud gick ut till samtliga städer i länet kan man förmoda att missförhållanden när det gällde bruket av donationsjordar var
utbrett. Uppdraget att kartlägga Vänersborg gick till lantmätaren Bo
Kempensköld vilken år 1699, efter ett omsorgsfullt arbete, kunde presentera den första detaljerade kartan över länsstaden (2).
Trots att Kempenskölds lantmäteriarbete kan betraktas som föredömligt tycks det inte ha bidragit till ett slut på missbruket av Vänersborgs
donationsjordar. Ännu flera årtionden efter det att Kempenskölds karta
presenterades pågick irriterade diskussioner i donationsjordsfrågan. År
1787 upprättade lantmätaren Hans Lindskog (1748- 1812) en ny karta
över staden och dess ägor i samband med j ordskifte. Inte heller denna
uppmätning lyckades bilägga den mer än hundraåriga tvisten. I lokaltidningen diskuterades ännu 1857, i en lång artikel, de orättvisor som
uppkommit när stadens donationsjordar en gång utarrenderats. Man
vände sig då främst mot att donationsjord "av hävd" övergått i privat
ägo, vilket ej skulle ha varit tillåtet, samt att gränserna mellan olika
ägor ännu var osäkra och föremål för diskussion.

Vad kartan visar
Ä ven om Bo Kempenskölds karta över Vänersborg inte fick avsedd
effekt när det gällde borgarnas bruk av donationsjordarna förmedlar
den i dag en ovärderlig kunskap om stadens plan och utseende vid 1600talets sista årtionde.
Kartan, som består av sex blad, innehåller en vinjett med den äldsta
kända vyn över Väners borg. Lantmätare Kempensköld har gjort en enkel men av allt att döma naturalistisk avbildning av staden sedd från
Dalbobergen. Man ser på denna vy en liten stad med en förhållandevis
anspråkslös låg trähusbebyggelse. De enda mer framträdande byggnaderna är kyrkan och länsresidenset, kallat Kungshuset, med sina två
flyglar. Residenset var vid Kempenskölds besök förhållandevis
nyuppfört. Efter år 1688 antagna ritningar hade byggnaden börjat uppföras två år senare och först 1699 gjordes inredningsarbetena i denna
landshövdingebostad. Kyrkan hade förstörts i samband med att staden
skövlades av danska trupper under Gyldenlövefejden 1676 men
Kempensköld kunde vid sitt besök drygt tjugo år senare konstatera att
staden återuppfört sitt gudshus som efter kungen kallades Carol:a. I
Kempenskölds anteckningar får man veta att kyrkan var uppförd av
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sten, vackert prydd med kungsstolar och målningar samt hade ett mindre orgelverk. Kyrkan saknade torn och hade sina klockor i en stapel.
Vid det danska anfallet 167 6 förstördes för alltid Vänersborgs försvarsanläggningar. Av den skans med palissader, vallar och vallgrav som
tidigare omgärdat staden återstod vid Kempenskölds besök endast ett
brett lerdike. På kartans vinjett syns detta dike som en kraftig linje som
omger staden. Det skulle dröja ända in på 1800-talet innan staden i
någon nämnvärd omfattning expanderade utanför denna gamla
befästningslinje.

Vänersborg enligt Erik Dahlbergs planschverk Suecia Antiqua et Hodierna. Detta kopparstick
som graverats i Holland 1705 framställer staden i en enastående prakt som knappast på något
sätt överensstämmer med verkligheten. "Suecians" syfte var dock inte att naturalistiskt avbilda
landet utan istället ettförsök av stormakten Sverige att imponera på övriga Europa.

Om man jämför Bo Kempenskölds vy över Vänersborg med den som
vid samma tid presenteras i fortifikationsarkitekten och greven Eric
Dah1berghs (1625- 1703) kända planschverk Suecia antiqua et Hodierna
företer dessa båda vyer i det närmaste inga likheter. På det kopparstick
som graverats efter Dahlberghs förlaga framställs Vänersborg närmast
som en tysk hansastad med höga trappgavelhus och kraftiga befästningsanläggningar. Man får vid betraktande av dessa båda bilder ha i minnet
att Dahlberghs framställning inte i första hand var ämnad att presentera
en naturalistisk avbild av länsstaden i Älvsborgs län. Suecia Antiqua et
Hodierna var nämligen ett skrytverk som skulle presentera stormakten
Sverige i all sin glans för det övriga Europa. Eric Dahlbergh illustrerade därför Sverige så som man önskade att det hade sett ut i stället för
att avbilda verkligheten. Bo Kempenskölds vy får därför betraktas som
den första naturalistiska avbildningen av Vänersborg och den skulle
också förbli den enda till 1807 då staden nästa gång avbildades i sin
helhet från Dalbobergen. Konstnär denna gång var landshövdingen Johan Fredrik Lilliehorns (17 45 - 1811) son, Carl Ulrik Lilliehorn ( 17841820), vars teckning över Vänersborg i dag finns i Älvsborgs länsmuseums ägo, deponerad på f.d. länsresidenset.
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Vad gäller tomtindelningen i centrala Vänersborg visar Kempenskölds
karta att staden var indelad i 233 tomter fördelade på 23 kvarter. I vissa
fall överensstämmer dessa kvarter ungefärligen med några av dagens
kvarter medan de i andra fall endast utgörs av smala remsor och flikar

Bo Kempenskölds mycket detaljerade karta över den centrala stadsbebyggelsen utvisar varje tomt
samt en förteckning över de olika tomtägarna. Detta dokument ger en unik kännedom om
bebyggelsens utbredning samt kunskap om var stadens borgare hade sina respektive fastigheter.
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med en eller ett par tomter. Stadens administrativa indelning i de fyra
större kvartersblocken Kransen, Rosen, Liljan och Blomman som användes under 17 -1800-talen hade ännu inte kommit i bruk vid
Kempenskölds besök.
För att jämföra 1690-talets utbredning av stadsbebyggelsen med dagens situation kan man se att den i norr sträckte sig till ett område mellan nuvarande Nygatan och Norra gatan. I öster avslutas tomtema huvudsakligen längs nuvarande Vallgatan, i söder längs nuvarande Södergatan samt i väster mellan nuvarande Residensgatan och Hamngatan.
Här kan det vara på sin plats att påpeka att bruket av gatunamn inte
började praktiseras i Vänersborg förrän vid 1700-talets mitt.
En påtaglig skillnad i Kempenskölds stadsplan mot den vi känner i
dag är att halva torget, hela Plantaget samt delar av Kyrkaplantaget var
bebyggda på 1690-talet. Så kom det också att förbli fram till den förödande stadsbranden 1834 då i stort sett hela staden lades i aska. För att
förhindra ytterligare katastrofer av detta slag lät man i den nya stadsplan som upprättades efter branden dela av stadens norra och södra delar med en öppen brandgata- en brandgata som i dag rymmer residens,
torg, plantage, kyrka, skola, museum och allmänt benämns Kulturaxeln.
Kempenskölds karta visar också en detaljerad plan över stadens jordar, åker- och ängsmarker utbredde sig öster om staden till Huvudnäsön
där man mötte Önans (Önafors) och starkekärrs ägor. I söder sträckte
sig åker och äng längs östra sidan av Vassbotten och ner över Brätte
gamla stadsområde. Markerna i västerutgjordes främst av småskog och
mulbeten. Från Djupedalen i söder sträckte sig dessa marker till
Kleveruds ägor i norr. I öster gick Vänersborgs mark ungefär fram till
dagens sträckning av Bergslagsbanan där bland annat Näverdragets och
Bjurhems ägor tog vid.

Bo Kempensköld - hans släkt och familj
Bo Kempensköld föddes år 1638, troligen i Stockholm, som nummer fem i en syskonskara på åtta barn. Den unge Bo kom att växa upp i
en mycket bildad familj. Farfadern Johannes Andreae Kempe(?- 1620)
hade varit skolrektor i Uppsala och senare prost i Strängnäs stift. Bo
Kempenskölds far, Samuel Kempe (1599- 1670) hade varit skolrektor
i Nyköping, lektor i Strängnäs samt sekreterare i kammarkollegium.
Samuel Kempe, som år 1647 adlades Kempensköld, räknades som en
av sin tids mest lärda män och ett av honom författat historiskt verk om
Gustav Vasa framhölls som särskilt lysande.
Bo Kempenskölds mor, kyrkoherdedottern Maria Schillera (1607-
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1653), gifte sig med Samuel Kempe 1630. Efter hennes död ingick
Satpuel Kempe ytterligare två äktenskap vilka båda var barnlösa.
Ar 1651 var Bo Kempensköld student i Uppsala och sökte sig därefter till den militära banan. Under Karl X Gustavs krig mot Danmark
ingick Kempensköld i artilleristalen men tycks senare ha lämnat denna
post. Han anhöll om nytt inträde i militärtjänst 1671 men lämnade efter
några år ånyo den militära banan
Kempensköld påbörjade nya studier och kunde år 1691 avlägga lantmäteriexamen. Redan i augusti samma år erhöll han tjänst som extra
ordinarie lantmätare för Älvsborgs län. Ä ven om han aldrig kom att bli
ordinarie lantmätare erhöll han lantmäteridirektörs avsked i september
1705. Under hela sin tjänstetid hade han varit bosatt i Åmål men efter
sin pensionering flyttade han till sin egendom i Glava i Värmland. Han
avled 21 maj 1720 och begravdesiGlava kyrka.
I äktenskap med Birgitta Svart hade Bo Kempensköld två söner och
två döttrar födda mellan åren 1684 och 1688. Med en i källoma icke
omnämnd bonddotter hade Bo Kempensköld dessutom tre söner födda
mellanåren 1669 och 1674. Den yngste av dessa tre söner, Johan Bosson

På denna detalj från en stadskarta över Åmål från 1696 har Bo Kempensköld avbildat sig själv
stående vid sitt ritbord blickande ner över staden som skall kartläggas. På mätbordet ligger
diopterlinjalen och själv bär Kempensköld uniform med ämbetsvärja. Till höger syns en medhjälpare
som är i full färd att mäta in bestämda punkter i landskapet med sin mätkedja.
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(167 4 - 1715), gick i sin faders spår och tog själv lantmäteriexamen
endast fyra år efter sin far 1695. Johan Bosson blev samma år extra
ordinarie lantmätare i Bohuslän. I enlighet med sin fars önskemål kom
han att efterträda denne som extra ordinarie lantmätare i Älvsborgs län
1705. Johan Bosson avslutade sin karriär i Skåne där han utnämndes till
ordinarie lantmätare år 1710.
l. Reduktionskommissionen upplöstes egentligen 1687 men då mycket arbete återstod ombildades den till "Kong!. M:ts deputerade till reduktionsverkets avslutande".
År 1680 inrättades även Likvidationskommissionen vilken skulle verkställa Reduktionskommissionens beslut. Såväl Reduktionskommissionen som Likvidationskommissionen
upphörde som särskilda ämbetsverk 1717 och reduktionsärenden lades därefter under
Kammarkollegium.

2. Redan 1661 hade lantmätaren Kiettil Ciason Felterus upprättat en karta över Vänersborg; "Geometrisk Afrijtning och Calcultion uppå Wenersborgs stadh". Dessutom
finns ett antal planer över stadens befästningar från 1650-70 - talen. Samtliga dessa
kartor och planer saknar emellertid den detaljrikedom som Kempenskölds karta visar.
Källor
Cedergren, Karl Gustav, Ur Vänersborgs Stads Hävder - Bidrag till Vänersborgs historia.
Vänersborg 1926.
Corin, Carl-Fredrik, Vänersborgs Historia l- Tiden til/1834. Göteborg 1944.
Elgenstierna, Gustaf, Den introducerade svenska adelns släkttavlor, Stockholm 1925-1936.
Lindedal, Hjalmar A., Vänersborgs historia och vänersborgshistorier. Vännersborg 1927.
Tidning för Wenersborgs Stad och Län, Artikeln "Något om vår stadsjord" 1857-03-18.
Bo Kempenskölds Geographisch carta och delineation öfwer Wenershorg 1699 samt kartan över
Åmåls stad 1696 förvaras i Lantmäteriverkets arkiv i Gävle.

Peter Johanssonfödd 1963 i Vänersborg. Fil.kand 1990
med ämnena arkeologi, historia, konstvetenskap och
etnologi. Fil.mag 1998. Doktorand vid Göteborgs
Universitet sedan 1991. Antikvarie vid Älvsborgs
länsmuseum sedan 1990.
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Hågkomster från en länsstyrelse som
försvann,
nedtecknade av fd extra länsnotarien
Lars Wennerberg
När nu Västra Götalands län tillskapats och ärevördiga Konungens
Befallningshavande eller KB eller Länsstyrelsen i Älvsborgs län - liksom Vänersborg som residensstad - förpassats till historien skall här
återges några minnesglimtar från tid som flytt:
För drygt ett halvt sekel sedan mottog jag som ung jurist en så lydande tjänsteskrivelse:
Utdtag ur protokoll, hållet inför Länsstyrelsen i Älvsborgs län å landskansliet i Vänersborg den 20 november 1943.
§l.
Sedan länsasessom S.J. Nilsson av Kungl. Maj:t förordnats till sekreterare i kommitte med uppdrag att verkställa utredning av frågan om ändrad kommunindelning
samt i anledning härav behov av ytterligare juridisk arbetskraft å landskansliet gjort sig
gällande, så förordnades nu jur. kand.
Lars Johan Philip Wennerberg i Borås, född den 21 juni 1916, att tills vidare från
och med den l instundande december vara extra länsnotarie_härstädes och skulle
Wennerberg tills vidare åtnjuta arvode, motsvarande avlöning i Il :e löneklassen av
löneplan Ex.
Som ovan
In fidem:
E. Lindgren

Jag hade genom skrivelsen fått bekräftelse på att jag fick börja en
befattning vid länsstyrelsen i Vänersborg, närmare bestämt på
landskansliet dvs den ena av länsstyrelsens två avdelningar. Min tjänstgöring kom att vara i cirka 2 1/2 år- från slutet av 1943 till hösten 1946;
och det är några minnen från denna tid som här satts på pränt:
Dokumentet om min anställning ter sig idag både högtravande och
omständligt med sina byråkratiska formuleringar, så vitt skilda från
dagens slimmade stil, avpassad för diverse elektronisk hantering. Men
så var det då och så skulle det vara.
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En finstilt notering i anställningsbeviset måste läsas under. föJ:Storingsglas "Coli BL, betyder sålunda i klartext: "Denna utskrift överensstämmer med Länsstyrelsens originalprotokoll; det har jag Bengt Linde
kollationerat". Kopiatoremas välsignelse väntade ännu på sitt segertåg
i den byråkratiska världen!
"In fidem" är latin och betyder på ren svenska ungefär: intygas. Underskriften har tecknats av ingen mindre än landskansliets chef, landssekreteraren Egon Lindgren.
"Kommunindelningsreformen", som nämns i texten innebar för länets del en bantning till13 landsbygdskommuner från ett antal på inte
mindre än 267 stycken, däribland Norra Säm, som med sina 69 innevånare var folkfattigast både i länet och i landet. Diverse lokalpatriotiska
argument mot den tidens sammanslagningar och gränsjusteringar känns
idag igen från tillskapandet av Västra Götalands län.
Dagen innan jag skulle börja min tjänst på länsstyrelsen löste jag
enkel 3:e klass biljett till Vänersborg från min hemstad Borås. Efter
tågbyte i Herrljunga och färd över västgötaslätten såg jag för första

Residenset
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gången Halle- och Hunneberg resa sig som mörka kulisser i landskapet.
J ag skådade också masonitälgen över bergsstupet vid Lilleskogs station. Och så stannar tåget i Väners borg. Där jag skulle bli bofast resten
av mitt liv och där drivan för dagen låg gnistrande och kall.
Mina kunskaper om Lilla Paris inskränkte sig i stort sett till beskrivningen i romanen "Kvartetten som sprängdes". På enresa med Hermods
Korrespondensinstitut hade jag också lärt känna den stabile vänersborgslektorn August Peterson och läst hans då nyutkomna levnadsteckning
över stadens store son "Birger Sjöberg. Den okände"
För att orientera mig vandrade jag omkring i staden och besåg förstås
först och främst min blivande arbetsplats det imponerande Hårlemanska Residenset med anor från 1700-talet med sina två helt nybyggda
flyglar. Jag köpte matkuponger till Rudströms Matsalar på Edsgatan
och hyrde rum på Norra Gatan - med sin ståtliga rad av hagtomsträd.
Så var då dagen D kommen! - När jag på morgonen den l december
infann mig på min nya arbetsplats möttes jag av förste expeditionsvakten på landskansliet den gladlynte Abbe Sjöstrand, som visade mig
vidare tilllänsassessorn Sune Wetterlundh somjag endast tidigare talat
med per telefon.
Wetterlundh visade sig vara en intensiv, gladlynt och toujour person,
klädd i svart sk svalrock av satin. Han hälsade mig hjärtligt välkommen
och föreslog genast sk titelbortläggning.
Så var jag då en liten kugge i det statliga maskineri vars övergripande uppgift var "att främja länets utveckling och dess befolknings
bästa" (ur gällande länsstyrelseinstruktion). När jag gick runt och hälsade på mina nya arbetskamrater anade jag den strikta hierarkiska ordning som härskade. T ex "slängde" de äldre juristema genast titlarna
med mig nykomling - en procedur som tedde sig betydligt mera komplicerad när det gällde andra tjänstemän t ex landskanslister, landskontorister och kvinnliga biträden. Jag flöt emellertid snart in i
arbetsrutinerna och den kamratliga gemenskap som i stort sett härskade.
Ett chockerande förebud till våra dagars "affärer" bröt en dag mönstret, då den högreste chefen för landskansliet befanns övertygad om
oacceptabel maktfullkomlighet i sin tjänsteutövning och därför tvingades avgå från sitt höga ämbete.
Rannsakningen ägde rum dörr i dörr med mitt tjänsterum och leddes
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av en jurist från hovrätten och har av en utomstående, raljant, beskrivits
med följande ord: "Jag hade gärna velat åhöra kontroversen mellan Egon
Lindgren, som jag minns som mycket bullersam och Ulf Noren vars
kraftiga småländska inte heller gick av för hackor. Det måste ha låtit
som upprört släktmöte i släktföreningen Decibel". Givetvis medförde
landssekreterarens avgång stor turbulens på många
sätt. Till hans efterträdare kom att utses Christian Fahlcrantz, en ståtlig byråkrat som såg ned på advokater och förkunnade att formalia i
ämbetsutövningen var än viktigare än realia vilka ju kunde överklagas.
Länsstyrelsen handlade synnerligen många och skiftande administrativa uppgifter exempelvis som högsta polismyndighet och som överexekutor; vidare frågor rörande riksdagsmannaval, straffverkställighet
och civilförsvar; vidare kommunala besvär, byggnads- och brandförsvars-ärenden samt fattigvårds- och barnavårdsproblem etc etc.
Ansvaret för olika ärendekategorier var fördelat mellan landskansli
och landskontor och där inrättade juristtjänster. skattefrågor hanterades på taxeringsavdelningen.
Som yngste man i raden hörde till mina uppgifter att granska och
underskriva dagligen nytillverkade körkort, trafikkort, pass och vapenlicenser mm. Jag hade också att kontrollera infömingama i landskansliets
väldiga kassabok, som bars fram av kassören, den långa, brunögda stadsfiskalsdottern Aina Högberg.
I den hierarkiska toppen satt landshövdingen Vilhelm Lundvik, som
i sitt vackra ämbetsrum i residensets huvudbyggnad mottog föredragning i alla viktigare ärenden jämte de förslag till beslut, som vederbörande jurist hade att presentera. Lundvik som tidigare varit statsråd i en
borgerlig regering var en kortvuxen man men med stor myndighet och
karismatisk utstrålning.
Vid den dagliga postöppningsceremonien i stora sessionssalen brukade Lundvik inte sällan närvara, då iförd elegant rökrock med sidenslag och därtill en doftande Havannacigarr. Från väldiga porträtt på väggama tittade tidigare landshövdingar nådigt ned.
(Statens Fastighetsverk har nu låtit renovera salen för Västra
Götalandsregionens behov.)
Landskansliets lokaler var inrymda i den nybyggda, norra flygeln.
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Bilden är tagen omkring år 1944
Bakre raden fr. vänster Reinhold Bergström, Bouveng, Sven Svensson, Svante Gustafsson, Tor
Rheman, Holger Gustafsson, Tore Wigart.
Främre raden fr. vänster PerOlof Jansson, Johan Hansson, Curt Westhall, Gunnar Hjorth, Rolf
Lindqvist, Åke Paulsson.
Längst fram på golvet Sven Westerlund

Jag delade där en sk modul med länsnotarien Bertil Rydnert. Övriga
jurister var under mina år Svante Gustafsson, Arne Decker och Åke
Paulsson samt tidigare nämnda Wetterlundh och Rydnert.
Bland landskanslisterna minns jag Tage Bengtsson, Gustaf Larsson,
Erik Tornberg, Nils Björk, Einar Carlsund, Bengt Karlsson, John Biigler,
Bengt Linde, Lars Stenström samt Per- Edvard Gustafsson - var och en
med ansvar för sin förvaltningssektor. Gustafsson hade dessutom den
mycket lukrativa sysslan som länsmyndighetens Kommissionär.
Många och eftertraktade extrauppdrag erbjöds länsstyrelsens tjänstemän bl a inom
taxeringsväsendet och civilförsvaret. Många av dessa ärenden anses
numera självklart böra anförtros t ex advokater och inte någon vid myndigheten anställd tjänsteman.
Med viss bävan mottog jag en dag helt oväntat ett förordnande att
vara ordförande i en s k beredningsnämnd för fastighetstaxering i Tvär-
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reds, Marbäcks och Finnekurnia socknar. Jag bokade rum på det hotell
i Ulricehamn där sammanträdena skulle äga rum och fick så småningom
vänja mig vid den något brutala seden att en liter Kronbrännvin gick
laget runt då kaffekask med småkakor serverades vid Il-tiden på förmiddagen. Det gällde för den unge ordföranden att därefter rätt kunna
hantera de väldiga deklarationtravarna och att följa raderna i olika liggare.
En av nämndledamöterna hette Skoglund. Han hade väldiga
knävelborrar och ristade självmedvetet "Bonde" under sitt namn.
Så till ett tragikomiskt ärende handlagt inför ett s k poliskollegium
där jag förordnats föra protokollet: En ung poliskonstapel från Trollhättan hade överväldigats av åtrå till en flicka tillhörande stadens s k lätta
garde. För att visa den hårdflörtade skönheten sina känslor hade den
kärlekstörstande konstapeln föreslagit ett möte i en skogsdunge utanför
staden. Då han inbillade sig att flickans kärlek stod att vinna via medlidande arrangerade han ett självmordsförsök. Till den ändan inköpte han
en flaska grisblod, sorrl han hällde över sin håriga bringa. Så lade han
sig i gräset för att vänta men somnade! När flickan kom till sin älsklings möte och såg sin tillbedjare liggande blodig och livlös i gräset
flydde hon förfårad och larmade ambulans och polispiket, vars personal fick se sin yrvakne kollega försvinna i snårskogen.
Då polismannen ansågs ha satt den polisiära äran på spel dömdes han
till s k disciplinböter. Tyngre att bära var sannolikt den lokala smäleken.
Då landskansliets jurister, enligt vanan, en lördag var samlade i Sune
Wetterlundh s tjänsterum för symposium med kaffe och kakor från Backs
kondis vid torget briserade en bomb: Ilsamtal från landsstatsbyrån på
Socialdepartementet. Man frågade om Wetterlundh ville och kunde tänka
sig tjänstgöra en tid i Afrika. I ett land som hette Etiopien - eller
Abessinien !
När Mussolini misslyckats med att ockupera hans rike sökte kejsaren Haile Selassie II "det segrande lejonet av Judas stam", kvalificerade europeer för uppbyggnad av kejsardömets administration. Bl a var
svenska experter välkomna att medverka, bl a läkare, militärer och
jurister. Att budet till vänersborgssonen Wetterlundh, för honom tedde
sig överväldiganae bar syn för sägen, men efter moget övervägande
och nödvändiga förberedelser lämnade Sune och hans hustru Ickan
snart sitt Lilla Paris för det fjärranAddis Abbeba.
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Den vakans som uppstod genom Wetterlundhs tjänstgöring i främmande land medförde vad man kan kalla en dominoeffekt på hemmaplan. Hela raden av jurister på landskansliet tog ett trappsteg uppåt på
karriärstegen både i fråga om arbetsuppgifter och löneplacering. Så också
jag. Jag fick ansvaret för en del nya och mera kvalificerade ärenden. Bl
a fick jag tillfälle penetrera en lokal-patriotisk fattigvårdsstyrelseordförandes bondsluga försök att undkomma kommunalt försörjningsansvar för en barnrik tattarefamilj genom att placera familjen i ett
nyförvärvat ruckel, inom en grannkommuns gränser!
Vid denna tid pågick i landet f ö en av Socialstyrelsen beställd s k
tattarinventering. Inventeringen på det lokala planet sköttes av vederbörande landsfiskal, varefter en sammanställning verkställdes av oss på
länsstyrelsen f v b till Socialstyrelsen. Direktiv och hantering kännetecknades delvis av rent rasistiska inslag påminnande om dem som sågs
i det nazistiska Tyskland - och som ses i dagens Kosovo.
Kriget som pågick utanför Sveriges gränser samt påbjuden
civilförsvarsberedskap inom landet påverkade naturligtvis i högsta grad
också länsstyrelsens arbetsuppgifter. På landskansliet inrättades bl a
befattningar som civilförsvarsdirektör och militärassistent (en ryttmästare Stenström). Vi ordinarie befattningshavare fick finna oss i delvis
nya rutiner med bl a jourtjänstgöring av olika slag.
Min modulgranne var sekreterare i en nämnd som skulle underlätta
rekvisition av hästar och fordon som kunde bli aktuellt vid allmän mobilisering. Nämnden hade sina sammanträden på Kobergs slott under
ordförandeskap av själve fideikommissarien, baronen Silfverschiöld.
En otäck händelse i krigets skugga var den s k "baltutlämningen" då
ett hundratal, huvudsakligen letter, som flytt till Sverige och internerats
i läger vid Grunnebo, utlämnades till Sovjetunionen.
Starka politiska motsättningar hade rått före utlämnandet, även inom
regeringen. I Vänersborg var upprördheten stor. Protestmöten anordnades och lägerchefen, direktören vid stadens skofabrik, Carl-Gustaf Carlsson, begärde sitt avsked som reservofficer.
På nyårsdagen gick man på visit på Residenset och hos äldre kollegor.
Man åkte skridsko på Vassbottens is, där många fiskade aborre och gädda
i borrade vakar. År 1944 firade Vänersborg sitt 300-års jubileum. Vårt
kära Blåsut inkorporerades med staden året därpå. Man cyklade på sommaren till Ursand för att bada. Ofta var man nästan ensam där. Bilar,
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camping och lilleputgolf existerade inte. Man gick också någon gång
på "Elvan", en s k systemkrog på Residensgatan. Entren bevakades av
en uniformerad vakt, en stadens mästerboxare Wennberg.
En gång bjöd landshövding Lundvik länsstyrelsens personal på kalas på Residenset. Ryttmästaren Stenström dansade med den lilla spröda
landshövdingskan, men halkade omkull i en wienervals. Tablå !
Mycket mera vore att berätta om "Småstaden som blev storkommun" (Vänersborgs Historia III av Britt Liljewall), men min redogörelse från gången tid avslutas här.
Efter min tjänstgöring på Länsstyrelsen blev jag advokat på Rätthjälpsanstalten-Allmänna Advokatbyrån. Jag stannade där till min pensionering men är fortfarande den goda staden Vänersborg trogen, liksom dess Söners Gille. Mina rötter har jag också här då medlemmar av
min släkt var bosatta i staden redan då Henrik von Wicken var landshövding (1679-1690).

Lars Wennerberg född 1916 i Borås. Student där 1934.
Jur.kand. i Lund 1941. Efter tingsmeritering länsnotarie
vid länsstyrelsen i Vänersborg 1943-1946. Därefter jurist
och chefför Rättshjälpsanstalten Allmänna Advokatbyrån
i Vänersborg till pensioveringen 1981.
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1949. Fil. kand. vid
universitetet i Göteborg 1988.
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"Ni som vill sluta era dagar i lugn och frid, i städadt sällskap, i en vacker
stad och en frisk natur, om ni icke föredrager Grenna, slå er ned i
Vänersborg l"
Såslutar det kåseribetonade reportaget i Dagens Nyheter den l juli år 1900
- alltså för nära l 00 år sedan.
De betraktande ögonen är storstadsbons och det är skrivet för storstadsbon.
På ett målande sätt beskrivs småstadens inkrökthet, men det ges också en
ljusare bild av dejramväxande industrierna, den stora byggnationen,
skolverksamheten och kulturutbytet.
Birger Sjöberg- som vistades i Stockholm några månader 1900-1901- skrev
i den handskrivna tidningen "Frän" om Brackestadsborna. Kanske
påverkad av det här reportaget.
Vi kan också se att "Lilla Paris" fanns med långtföre Fridadikterna.

(Nedanstående ur Dagens Nyheter av den l juli år 1900:)

Genom Sveriges städer
Ögonblicksbilder med
Dagens Nyheters kamera
Enligt löfte kommer Dagens Nyheter att under ingångna halfår i rask
följd meddela en serie skildringar från Sveriges städer och lifvet där i
helg och söcken. Det som åsyftas är ingen schematisk och statistisk
årsberättelse, utan personliga och konkreta bilder, uppfångade i flykten
med sträfvan att bevara det karaktäristiska. I öfverensstämmelse med
denna plan komma skisserna ej i någon systematisk ordningsföljd utan
efter ett rundreseprogram som ena dagen för läsaren till en trakt af
Sverige för att nästa gång förflytta honom till en helt annan, kanske i
motsatt hörn.
Någonstädes skall färden emellertid börja och med läsarens tillåtelse utgå vi från

Vänersborg
Har ni bland edra bekanta en blid och prydlig gammal fröken, som
lämnat världens buller bakom sig och under sysslande med sin katt och
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sin atenienne i stillhet väntar på sin förlossare? Har ni känt det söfvande
i atmosfären kring en sådan vördnadsvärd kvinna, som lefver innanför
till hälften nedfällda gardiner och ser världen gå förbi reflektionsspegeln,
den ofina världen, som har så oskickligt brådtom och sköter sina affärer
och aldrig bryr sig om att stanna och lyssna till den gamla damens minnen från de tider då ännu inte hvar flickslinka skulle heta fröken, sak
samma om hennes mamma var en född nåd eller bara finbagerska!
En sådan där gammal fröken är Vänersborg. Det drömmer tyst bakom
nedfällda gardiner; det h varken ser eller ses, men det minnes. Inga stora
minnen, inga omstörtande tilldragelser, men det erinrar sig ännu hur på
50-talet notarien X kom upp på landshöfdingsmiddag i kavaj och hvad
landshöfdingskan då yttrade, hur den vackra fru Y på 70-talet extravagerade med hundar, hästar och tillbedjare tilllika stort antal samtidigt
eller hur skomakare Jonssons pojke rymde till sjös och kom hem igen
med stora guldklimpar i alla fickor. Öfver alltsammans hvilar en svag
parfymdoft af ros och lavendel, och rent ochputsadtär allting i afvaktan
på brudgummens ankomst. Men ibland händer det att reflektionsspegeln
visar bilden af någon som fröken icke kan gilla: en man som varit ute
och lärt sig älska frisk luft och vida utsikter, en kvinna som hälsar lika
artigt på adjunkten i modersmålet, och sådant förstår sig den gamla icke
på. Då händer det att hon icke är blid längre.
Vill ni se en äkta Vänersborgsstämning, så har vi att befinna er i
stadens förnämsta park, det s.k. Plantorget, en vacker söndagsförmiddag
på sommaren. Från det höga, koppartäckta kyrktornet komma tunga
tonvågor simmande över staden och fylla luften under lindamas lummiga kronor med stilla vemod. Från Kyrkogatan, från Plantorget komma
tysta skaror till högmässan, alla svarta, alla med ett förunderligt gammalt utseende, alla med stora psalmböcker och hvit näsduk, de flesta af
kvinnorna i denna svarta, spöklika sidenduk som här på västsidan utgör
den oöfverstigliga gränsen mellan öfver- och underklass och h vars märke
ännu i andra led vidlåder individen, i det äfven för en man är af vikt om
han är "född i hatt" eller "född i duk".
Eller tag er en h vardag en promenad i de lindprydda kullerstensbelagda
hufvudgatoma där en och annan välklädd vandrare nyfiket mönstrar
främlingen och icke gör sig någon brådska, där ett arbetsåkdon väcker
alla sofvande ekon och en droska hör till de stora sällsyntheterna! Ni
stannar häpen vid ett väldigt torg, omgifvet af prydliga, till dels nästan
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ståtliga byggnader, bland hvilka främst det slottslika residenset. Solen
gassar hett på det öde torget; på de närliggande "affärsgatorna" med
sina få och små skyltar står en säflig Dalbo med sitt lass och kring
honom ett par mjöliga handels biträden, ett par ungherrar med portföljer
under armen skrida i fullt medvetnde om sin värdighet ned mot
residenset, ett par damer i hvita blusar mönstra noggrant skyltvarorna i
en modeaffär. Vänersborgs pulsar gå högt.
Det har varit tider då Vänersborg drömde storhetsdrömmar, då Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga banan anlades, då Bergslagsbanan drogs
fram - tyvärr en tredjedels mil från staden - och då det nu slumrande
kanalprojektet Uddevalla-Vänern debatterades som lifligast. Då skulle
här bli stapelort och transitohandel med västgötaslättens och Dals samt
Värmlands varor. Men varorna gingo staden förbi; den smalspåriga
Uddevallabanan förblef en lokalbana. Dals, Värmlands och Dalames
sulfitmassa och pitprops gingo med Bergslagsbanan eller kanalbåtame
ned till Göteborg eller sökte sig ut öfver Norge. Vänersborgs en gång
ståtliga segelflotta såldes eller ruttnade ned; redame slogo vantame i
bordet. Med Bergslagsbanans tillkomst förlorade staden också sin egen~
skap af att vara Dalslands afsättningsort, då Dalborna som icke alltid på
bästa sätt behandlats af Vänersborgs spannmåls- och brännvinspatroner,
föredrogo att från egna stationer direkt sälja sina fattiga produkter på
Göteborg. Så följde patronerna redamas exempel, och och idag skall
man bland Vänersborgs nära 7.000 invånare icke finna en enda grosshandlare, Bodarna äro anspråkslösa försäljnings-lokaler, hvilkas
innehafvare täfla med hvarandra om en i allmänhet knapp brödbit. Sämst
af alla har väl dock det alltför stora antal kvinnliga affärs-"män" som
slagit sig på tapisseri- och modehandel och i h vilkas mörka små kryp-in
lagret mången gång knappast utgöres af mer än de band och spetsar
samt urmodiga hattar med hvilka skyltfönstren locka en behagsjuk
kvinnovärld.
Under de två senaste åren har väl Uddevalla-Vänersborg-Herrljungabanan - den första i Sverige som infört zontariff- under driftig ledning
förvandlats till bredspårig, och i samband därmed fått en betydligt förbättrad rullande materiel, men för Vänersborgs handel torde denna förändring betyda föga. Huruvida den för banan själf skall medföra ökade
inkomster, därom är ännu för tidigt att döma, men trafikrapporternas
språk är ej alltför mycket uppmuntrande.
En ljusare bild än handeln företer Vänersborg industri, och den är det
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man får tacka för att staden efter decennier af stillastående, ja, i vissa
fall tillbakagång, dock på senare tider kommit till ett rätt vackert uppsving. Vänersborgs tändsticksfabrik - nyligen betydligt utvidgad - har
sin betydliga marknad utomlands, och hvarje skohandlare i Sveriges
rike känner märket AF. Carlson, h vilket är namnet på landets ojämförligt störste skofabrikant I dennes efter amerikansk måttstock anlagda
fabriker tillverka 500 arbetare dagligen inemot 2.000 par skor af olika
slag, och etablissementet med sin mångfald sinnrika maskiner är att
betrakta som en verklig sevärdhet. Ett stort, likaledes högst modernt
garfverietablissement, hvars affärer dock icke äro öfver sig lysande,
förtjänar också att nämnas, och Vänersborgs margarinfabrik, innehafd
af norrmän, har ju långt mer än lokalt rykte.
Med denna betydliga industriella verksamhet står den lifliga byggnadsverksamhet i samband som sedan många år ägt rum i Vänersborg
och förvandlat åkrar och ängar i dess östra utkant till präktiga, planterade gator, vid hvilka snygga, villaliknande hus växt upp i förvånande
talrikhet. Innehafvarne af dessa hus äro till stor del ägare, tjänstemän
och arbetare vid fabrikerna, af h vilka åtminstone den senare kategorien
genom samverkan i många fall på ett lyckligt sätt löst egna hems frågan.
Jämte fabrikerna är det skolorna som sätta sin prägel på det nya Vänersborg, och en god inkomstkälla äro de för staden. Som hvarje annan
stad har ju Vänersborg sin folk-, elementar- och flickskola m.fl., men
det innesluter dessutom fjärde distriktets döfstumskola, ofantliga, nybyggda tegelkomplex söder om staden, hvilkas like i skolhusväg man
får gå till hufvudstaden för att söka och öfver h vilka staden, som i form
af beviljade förmåner i sin mån bidragit till deras tillkomst, med rätta är
stolt.
I denna miljö af skuggande träd, skolor och fabriker lefver en befolkning, som i allt utom i initiativkraft och rikedom påminner om Göteborgs. Välklädda, lite tunga, lite stela, en smula högdragna, väl inpyrda
med klassfördomar, gå människorna omkring och förefalla att ha tråkigt. äfven om de inte ha det. Tjänstemannen har ingenting gemensamt
med handlanden och denne ingenting med handtverkaren, skofabriksarbetaren föraktar tändsticksarbetaren. Och alla, bemöda sig om att i
umgänget, i hälsningen betona denna skillnad. Vänersborgaren kallar
gärna sin nätta stad "lilla Paris", men hans uppträdande röjer genast den
fullgångne småstadsbon. Samtidigt är han emellertid i regel ovanligt
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förbindlig mot främmande samt har lifligt intresse för allt som kan hänföras under orden "bildning" och "konst" - den konst som någon gång
på vintern förirrar sig upp till satdens lilla snygga teatersalong eller
dess konsertlokaler, societetssalongen och läroverkets högtidssal, och
det av kommunen understödda arbetarinstitutet har sin gifna stab af
trogna åhörare liksom kyrkan. Tidens största rörelse, arbetarrörelsen,
har på denna industriort afsatt endast få spår, och dessa då i bakvänd
riktning; man är å båda sidor alltför litet intresserad, alltför beskedlig
för att ta saken på allvar, och strejk och lockout äro i Vänersborg mycket
förvirrade begrepp, hvilkas resultat stadsinnevånaren alltid betecknar
med en nolla. Kommunalt och politiskt är vänersborgaren, äfven om
han bär en frisinnad skylt, i grund och botten konservativ, och hans
fredliga valspråk är "det tjänar ingenting till att bråka". Inga nämnvärda inre strider störa samhällets ro; man har en ypperlig vattenledning, en försvarlig gatubelysning, välsopade gator, man har skolor och
ett präktigt museum, inneslutande den största afrikanska fågelsamling
i världen; hvad skall man då gräla om? Borgmästaren, stadsfullmäktigeordföranden och kyrkoherden handlägga angelägenheterna, och vare
det sagdt till deras pris, de göra det med nit och insikt, de två små
lokaltidningarna lägga sig icke i blöt, utan syssla med sin lilla polemik
rörande Rosseau eller Epictet, och Vänersborg mår väl, hvilket är
hufvudsaken.
Ni som vill sluta edra dagar i lugn och frid, i städadt sällskap, i en
vacker stad och en frisk natur, om ni icke föredrager Grenna, så slå er
ned i Vänersborg!
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ARSKRONIKA
Den första januari 1998 föddes, av en rad förvaltnings konstnärer, ett
nytt län, Västra Götalands län. Det nya länet, och den nästa år följande
Västra Götalands region, är konstruktioner till för att balansera
Mälardals- och Öresundsregionerna och för att ge Göteborg bättre
tillväxtmöjligheter, efter varvskris och allmän eftersläpning. Ett halmstrå alltså. skalfördelar skall vinnas. Dagens administrativa region pusslas med lägsta möjliga kostnad ihop till en förhoppningsvis funktionell
region. Västra Götaland kommer att växa till, fungera och märkas bättre,
är det tänkt. Trots detta mål har det beslutats att länskoden skall vara O,
vilket innebär att hela länet görs omärkt, sådär hux flux.
Vänersborg upphörde i och med det nya länets tillkomst, att fungera
som residensstad. Efter 300 år. En del av glansen och spetskompetensen och skatteunderlaget försvann under året från staden. Illasinnade
tungor hävdar nu, med viss fog, att Vänersborg kan jämnställas med
den perifera kommunen Åmål. .. å Hjo, alltid något.
Men det finns fördelar med det nya länet. Förbättrade kommunikationer till exempel. Vi har kommit närmare centrum. Det vill säga "Svearikes" vagga, för vagga stod ju i skögga bakom silon i Vara.
Kommunikationscentrum i storlänet är Skövde. Där ifrån utgår numera bussar både till Hjo, Vänersborg och Grönköping. Det har också
blivit lättare att ta sig till Vara.
Apropå Grönköping har vi vänersborgare nu, i det nya länet, förmånen att kunna räkna lokalupplagan av Grönköpings Veckoblad som närtidning. Åter två lokaltidningar alltså! Valet blir inte lätt. Det kommer
nog att bli en Pers för många. Största skillnaden tidningarna emellan är
väl antalet utgåvor per år. Man får välja hur många nummer man vill
ha. En del önskar sig kanske fem nummer i veckan, medan andra nöjer
sig med ett nummer i månaden.
Det hälsopolitiska rådet har utfört och sammanställt en rapport som
berättar att vänersborgarna mår allt bättre och bli allt äldre. Kommunens företrädare har tagit sitt ansvar i denna fråga och har efter förmåga
bidragit till att bättra på hälsoläget under mottot:
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"ett gott skratt förlänger livet".
Redan i slutet av 1997 damp det ner en skojig skrift från Gatuenheten,
som gladde många medborgare i höstrusket. Foldern behandlade den
nya renhållningsordningen och var hållen i en glad grötmyndig ton,
kryddad med en och annan pekpinne. Bland mycket annat matnyttigt
läste man om ett problem som kunde uppstå, framför allt under varma
perioder. Det var så här att sopkärl som från och med nyår bara tömdes
varannan vecka skulle börja stinka. Innehållet befarades nämligen
komma i jäsning. Men för den pessimistiske hade kommunen en smakfulllösning. Foldern gav rådet att frysa in räkskal, fiskrens och använda
blöjor i frysskåp- och boxar, och vidare "När tömningsdagen närmar
sig kan Du lägga det frysta i sopkärlet l ... Du får ha Ditt sopkärl stående
i skuggan, så kallt som möjligt. .. och när tömningsdagen närmar sig får
Du rulla fram kärlet till tomtgränsen" ... Jaa, Gatuenhetens skrift var så
rolig att man som läsare nästan, inte upptäckte den kraftigt ökade
sophämtningsavgiften som meddelades mellan raderna.
I dag äter vi tomatketchup till mycket. De gamla romamas motsvarighet hette garum. En sås som ingick i en faslig massa klassiska recept.
Garum kan också liknas vid vår svenska surströmming. Romarna lät
fiskrens och salt stå i en lerkruka i solen och så rörde man om då och då
med en pinne. Resultatet blev en i alla bemärkelser kostbar krydda,
som luktade som ett mellanting mellan "Röde Ulven" och gröna sopkärl. I sommarträdgården ...
Det nya länets nye landshövding önskar ju få in recept från hela Västra Götalands län till en ny kokbok som skall få oss alla att känna samhörighet här i väster. Skulle inte ett recept på vänersborgsgarum kunna
bli vår kommuns bidrag till denna bok?
Ytterligare ett exempel på kommunal glädjespridning är detta: I och
med Skräcklans upprustning önskade Gillets ledning, på förekommen
anledning, att cykelförbud i parken borde återinföras. Detta för att få en
plats i staden där gående och barn inte skulle behöva bli påkörda av
cyklister eller mopedister.
Samhällsbyggnadschefen svarade brevledes Gillets l :e Ålderman att
nu hade "skyltar satts upp på Skräcklan, som uppmanade cyklister att ta
hänsyn till de gående." Vidare uttalar samhällsbyggnadschefen: "det
torde finnas acceptans för ett lugnt promenadcyklande i parken. Hur

40

mopedtrafiken och den snabbare cykeltrafiken skall stoppas studeras
närmare."
-Vem avgör då vad som är promenadcyklande? Kanske en lekmannajury som kunde bestå av hälften lekmän och hälften lektanter.
Ser vi oss inte förflyttade till sekelskiftet 1900 med höghjulingar,
damer i skuggande hattar mot det generande solskenet och iförda nätta
bicykelklänningar. Herrar i nyvaxade mustascher och aerodynamiska
sportkepsar och praktiska velocipedryttarkostymer med sleif i ryggen,
och med cykelklämmorna på plats. Alltså, efter nyaste dåtida parismod
stofferade herrar och damer. Dessutom balanserande medhavda
matsäckskorgar, överstfulla, eller kanske bara med smörgås och mjölk
på fecka.
Nu skall här promenadcyklas! För kung och fosterland, för drottning
och fostervatten. En för tjusande syn. Finge se'n också
samhällsbyggnadsnämnden ordnat en promenadorkester i pickelhuvor,
kanske Wenerblecket?, så kunde det hela säkert gå att sälja in i EU .
. . .i parken hördes någon fråga:
-Bäste hr poliskonstapel Paulus Bergstöm, varifrån avgår omnibusen
till Skövde?

En ovanligt ungdomlig och brednäbbad simsnäppa siktades en dag
simmande i gamla hamnkanalen, nedanför före detta riksbankshuset
Ett hus som förr kunde ståta med divisen: "Hinc robur et securitas"
inhuggen i marmorväggama. I dag finns bara Securitas kvar. Det är
sällsynt med simsnäppor i hamnkanalen. Hamnkanalen brukar ju annars, vanligtvis, betraktas som en av stadens bästa kajplatser, då i hård
konkurrens med Plantagets trädkronor. Hur som helst, stora fågelskådarlarmet gick omedelbart. Vips fylldes kajerna av grönklädda figurer utrustade med stativ och kikare, kameror och sambandsmaterieL Med
hörsnäckor i vart öra för att ej störa.
En tysk turistfamilj i husbil filmade. Inte fågeln, men de grönklädda.
Varken fågeln eller familjen hade någonsin skådat något liknande. Men
familjen var imponerad av vad de trodde var hemvärnets höga insatsberedskap och moderna utrustning. Maken till fågeln hade ej skådats i
Vänersborg. Detta förklarar kanske också makans makalösa beteendeatt simma i cirklar och utstöta lätet hoho? Hoho?
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Strax efter midsommarblotet genomfördes årets verkliga vågspel, den
stora Segel- och kulturfestivalen. På vattnen runt staden stöttes det i
forntida lurar och seglades på kapp med vikingaskepp, jollar och annat
i fem dagar. Det var ovanligt många optimister i Vänersborg denna vecka.
Inga sneseglare så långt man hade pejl, och inte heller några lodare.
Svenska mästerkapen i juniorjollesegling arrangerades av
Vänersborgs segelsällskap. Tävlingsledare var Bo-Göran Karlsson,
konstnärlig ledare Gillesbrodem och tandläkaren Lars Blåtand Salonen,
som under tävlingama bytt det dagliga dontet bland tandsten mot att i
stället värka bland eldslagningsten och runsten.
På Vänersborgs museum visades Vitteneguldet, längs stadens kajer
pågick medeltidsmarknad med riddare och gyckel. 250 funktionärer var
i farten, 500 båtar tävlade, 2000 tillresta seglare med familjer fyllde
staden tillsammans med en talrik övrig publik. Trevlig stämning rådde
och bra tävlingar var det.
Bågar spändes, segel fylldes.
Det hela blev en stor succe!
Vänersborgs Söners Gille tilldelade Segelsällskapets jollesektion 4000
kronor och 2000 kronor var fick tre duktiga seglarungdomar. stipendierna överräcktes med varm hand av Gillets l :e Ålderman.
En rundfråga har under året gjorts i ett 50-tal svenska kommuner.
Denna visar att vänersborgarna trivs. De flesta är nöjda i och med sitt
Vänersborg. Tacka för det! Staden genomgår just nu en ansiktslyftning.
Parker skall föryngras, gator skall föråldras. Huvudnässkolans gård och
aula och Hedmanstorget snyggas till. Östra vägen har förskönats. Gamla
vattentornet utgör numera en vacker avslutning på Kungsgatan, även
nattetid, med sin varma fasadbelysning. Soptippen framför Seandie hotel
har, under året, nästan helt dolts av ett lager matjord, gräs och buskar.
Som tur var togs inte tippen bort. Man skall vara rädd om sina soptippar. I vad skall annars framtidens arkeologer gräva? I gamla kulvertar
kanske? Det här med källsortering och kompostering, är det bra det?
Försvinner soptipparna blir ju en hel yrkeskår arbetslös ... Har verkligen ingen talat med facket om detta?
Kyrkogatan stensätts i sin centralaste sträckning. Ett lovvärt initiativ.
Lite sent kan tyckas. När årskrönikören satt i Trollhättans kulturnämnd
på 1980-talet togs där, för femton år sedan, en plan för stenläggningens
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bevarande och nyanläggande, i denna "kultur- och, historielösa kommun." -Men bättre sent än aldrig för Vänersborg.
Visst skänker stensatta gator harmoni och atmosfär åt stadsrummet
Om man inte har en alltför lösaktig bil förstås. För då kommer framtidens framfart på Kyrkagatan att kännas som sutte man i en gammal
landsvägsbuss på väg till Härrveden. Det blir också halt på stenläggning när höstlöven lägger sig till rätta. Men halare än att gå på de vita
övergångsställena i frostig väderlek blir det förstås inte. Trots allt, stiligt är det med stenlagda gator, och roligt är det att yrkeskunskapen i att
sätta gatsten är bibehållen.
Men har stadens fäder verkligen beaktat de politiska riskerna med
stensatta avenyer och boulevarder. Så nära kommunhuset och allt. Ett
hus som ju saknar både fönstergaller och portbommar. Borde man inte
skickat en delegation ner till Stora Vänersborg för att informera sig i
frågan? Där har man ju årligen bekymmer med gatstenseländet, med
vissa toppår, exempelvis 1968, 1934 och 1848.
Det finns många likheter mellan Lilla Paris och Stora Vänersborg.
Städernas stadsvapen till exempel, föreställer i båda fallen en lustig seglande båt. Det finns ett flertal intressanta broar i de båda orterna och i
Paris verkade också i en mustaschprydd och monokelförsedd politiker
som hette,
Blom
(Leon Blum)
Medelfyllig, lätt rökig, avrundad politiker med viss mognad och elegans, torr eftersmak. Någon bitterhet.
Under 1920- och 30-talen befann sig Leon Blum på boulevarderna
när gatstenen stod som spön i backen.
Fler likheter städerna emellan, har vi också i den beryktade köttmarknaden. Ja, att bara nämna platser som rue Saint- Martin eller
Vattugränd, som Place Blanche eller Kreaturstorget vore mig fullständigt främmande. Här är det varken fråga om bock- eller lammkött utan
om fjäderfäkött
Ett parti på 21 ton salmonellasmittat franskt kalkonkött stoppades av
veterinärmyndigheterna i Vänersborg. De var på bettet. Importören
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kunde visa papper på att köttet var friskt. Dokumenten har ä.verlämnats
till överveterinären i Paris för fortsatt utredning. Köttet är numera kanske bränt, men troligare sålt till Ryssland.
Luften var sval. Dimslöjorna svepte in nejden, varje trädstam, varje
hank och stör. Konturer suddades ut. En solstråle bröt diagonalt över
sceneriet. Då sågs en hoper gentlemän i sina bästa år samlande sig i
stadens södra utkant, i en glänta under kronans kraftfulla ekar. Var detta
upptakten till en sentida Lockeredsduell?
... nu kunde man urskilja något. ..
Kanske en samling gråmunkebröder från Skara, nej snarare en skara
Gillesbröder från Vänersborg.
De kommo från öst och väst
de kommo från berg och fjord
en i en Saab, en i en Ford
och där, där anlände en Per Peugeot.
Bröderna hade mött upp invid Brinkebergskulle, dels för att inspektera de på Gillets initiativ åtkomliggjorda minnesstenarna, dels för att
bland kanaler, slussar och analer ledas runt av Gillesbrodern och
hembygdsforskaren Per Hedquist. Per, som alltid mycket väl insatt i
vänersborgianan och med ordets makt i sin hand. Vilken förtrollad kväll
det blev och så mycket intressant den lilla hopern Gillesbröder hann
uppleva sådär kusligt nära trollhättegränsen. Nämnas kan att bara en
sten åtkomliggjorts ännu så länge, så nya inspektionsexpeditioner kommer med säkerhet att utrustas av Gillet i framtiden. Och den kommunala förvaltningen strävar på.
Så var det dags för "vården- skolan- omsorgenvalet" till riksdag,
regionfullmäktige och till kommunfullmäktige. I Vänersborg gavs det
efter valet öppningar åt nya konstellationer. Det rördes med andra ord
om en hel del i näckrosdammen. Bottenslammet virvlade. Rosorna rök.
Valdeltagandet var lågt, ungdomen engagerade sig inte. Detta kan på
sikt vara farligt för demokratin. Den slutna politiska eliten förkalkas så
lätt. Men förvånas någon över bristen på engagemang? Valrörelsen var
ovanligt träig. Och inte bjöds vi, de frusna själarna, på något speciellt
tärbart och lockande heller. Visserligen kunde man gå runt bland valstugorna på torget och smutta på Blå mocca eller Löfbergs lilla, eller
provsmaka karameller. Men man tappade ganska snart sugen. Nej, po-
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litikerna måste nog satsa på bättre smörjmedel för att åter göra politik
folkligt. "Bröd och skådespel" är ju det verkligt klassiska sättet att locka
anhängare.
Nästan samtidigt med de svenska valen genomfördes ett i en rysk
republik. Republikens president hade förkommit under oklara omständigheter och måste ersättas. Detta föranledde republikens vicepresident
att bjuda på vodka för att popularisera sin politik och sin kandidatur.
Valet genomfördes i en uppriktig och kamratlig anda. Vicepresidenten
vann på 80 procent. Det hela artade sig till ett verkligt fyllnadsval.
I samband med att Gillesbrodern och dåvarande landshövdingen, K.Å.
Johansson med fru Sonja, stod i begrepp att flytta sitt säte från länsstolen i stadens residens och när tiderna kändes svåra och läget var ovisst
för många, då, då slog "Framtidsgruppen" till. En glittrande galakväll
serverades å teatern. En tack- och avskedsföreställning för
landshövdingeparet- förvisso- men också en kväll fylld av framtidstro.
"Framtids gruppen" består av Gillesbröderna, med damer; Hagborgs,
Johnssons, Knutssons, Larssons, Linds, Salonens och Selstams. Dessa
levererade en soare med mycken glädje, fyndiga texter och musikalitet.
Vilken jubelföreställning!
Heder åt "Framtidsgruppen" som får flaggorna på stadsvapnet att
vända och skutan att segla i medvind, ja, känns det inte som om hon till
och med svävar på små moln? Heder också åt alla andra som kämpar
för Vänersborg och dess fortbestånd!
Allhelgonaafton 1998

Peter Nissen
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Rättelse: I V:S:G. Årsskrift 1998 står på sid 49 med början rad 13
menmgen:
"Detta hus har sin egen historia ... björnjägaren Llewellyn Lloyd".
Meningen var en fotnot och kom nu genom felplacering i löpande text
att göra denna svårbegriplig. Red. beklagar.
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t
MINNESRUNOR 1998- 1999
U nder tiden juli 1998 t o m juni 1999 har 26 Gillebröder fullbordat
sin jordevandring och för alltid lämnat oss. Vi lyser frid över våra
bortgångna Gillebröders minne.

Verkstadsarbetaren Stig Arne Fagerströ m, född i Vänersborg den
7 augusti 1934, avled i sin hemstad den 5 september 1998. Efter
slutad skolgång arbetade han några år i Dahlins Charkuteri och
Axel Larsson skeppshandel innan han vann anställning vid
SAAB i Trollhättan, där han arbetade i 30 års tid. Hans sista
verksamma år var han anställd vid Lear Seating i Trollhättan.
Under pojk- och ungdomsåren spelade Arne Fagerström fotboll
i Vänersborgs Idrottsförening och senare i Vänersnäs IK. Vid
sidan av idrotten var hemmet, trädgården och resor med den egna
husvagnen hans stora fritidsintressen.
Inträdde i Gillet 1979.

Köpmannen Olof Ingvar Jonsson, född i Vänersborg den 5 juli
1923 avled i sin födelsestad den 17 september 1998. Efter avlagd
realexamen vid Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk år 1942
praktiserade han inom affärsvärlden för att senare inträda som
delägare i det gamla välrenommerade familjeföretaget Alma
Ekström & Co. som han senare övertog och drev fram till sin
pensionering. Olof Jonsson var redan i ynglingaåldern intresserad
av föreningsverksamhet och hans intressen spände över många
områden. Han var en uppskattad medlem av scoutrörelsen, där
hans stora intresse för naturen och friluftslivet kom väl till pass.
Men även musiken och litteraturen låg Olof Jonsson varmt om
hjärtat och han var aktiv medlem i Par Bricole. Han var en god
simmare och tillhörde Vattenpalatsets morgonbadare.
Inträdde i Gillet 1945.
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Sjökapten Frank Gunnar Sivert Skoogh, född i Vänersborg den
6 november 1926, avled i Helsingborg den 23 september 1998.
1946 avslutade han sina studier vid Vänersborgs Högre Allmänna
Läroverk, varefter han fullgjorde sin värnplikt vid flottan där
han befordrades till fanrik. 1948 anställdes han vid Rederi Svea,
avlade 1952 styrmansexamen och 1953 sjökaptensexamen vid
Sjöbefålsskolan i Stockholm. Därefter seglade han på Nord- och
sydarnerika samt Västafrika och Medelhavet, först som styrman
och från 1954 som överstyrman och sjökapten på linjer Europa,
-Nord- och Sydamerika. 1969 övergick han till Sveas dotterbolag,
Linjebuss Int AB, som idag benämnes Scandlines. Vid sin
pensionering 1961 var han befålhavare på M/S Regula.
Frank Skooghs intresse för båtar och hav väcktes redan i pojkåren
och som han bar med sig livet ut. Så snart tillfålle gavs begav
han sig gärna ut till havs i den egna segelbåten.
Inträdde i Gillet 1980.
Glasmästaren Knut Vilhelm Ljungströ m, född i Vänersborg den
5 januari 1919, avled i sin hemstad den 4 oktober 1998. Efter
slutad skolgång vann han anställning vid järnvägen och
tjänstgjorde på såväl Vänersborgs som på Öxnereds
järnvägsstationer. Efter några år slog han in på glasmästarbanan
hos bröderna Einar och Erik Hellman med verkstad på Lilla
Vassbortten och affär på Kungsgatan 19. I slutet av 1940 startade
han sitt eget företag, Ljungströmers Glasmästeri. Först med
verkstad på Drottninggatan 30 och senare på egen fastighet på
Kronogalan 42, där han med sitt utpräglade ordningssinne och
skickliga yrkeskunnande skapade ett stabilt och välrenommerat
företag som med samma flit drivs idag av en av sönerna.
I tidiga ungdomsår väcktes Knut Ljungströmers intresse för idrott
och han var under många år aktiv som bandyspelare i Vänersborgs
Idrottsförening och Blåsuts Bandyklubb och som fotbollspelare
i VIF och Vikenhov. Även inom bordtennisen hörde han till
förgrundsfigurerna både i BTK Olympia och BTK Serven.
Fritiden tillbringade han gärna i sitt kära sommarhus i
Hunnebostrand.
Inträdde i Gillet 1981.
Teleteknikern Sune Eisermark, född i Vänersborg den 7 april
1935, avled i sin födelsestad den 13 oktober 1998. Efter slutad
skolgång erhöll han anställning hos Lottas Sparköp, varefter han
utbildade sig till teletekniker hos Yngves Radio och arbetade
senare hos Landerö Radio & TV i Vänersborg. De sista tio åren
före pensioneringen var han anställd vid Volvo Aero Corporation
i Trollhättan. Sune Eisermarks fritidsintresse var musik och
framförallt dragspelsmusik. Han var aktiv medlem i Stångenäs
Dragspelsklubb.
Inträdde i Gillet 1997.
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Reparatören John Harry Larsson, född i Vänersborg den 7 februari
1913, avled i sin födelsestad den l november 1998. Efter avlagd
realexamen vid Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk 1930
började han arbeta i faderns A. Joh. Larssons Maskinaffär i vilken
han senare blev delägare. Han var verksam inom företaget fram
till 1995. Harry Larssons stora intresse vid sidan av sitt arbete
var Vänersborgs Skidklubb inom vilken han nedlade ett
uppoffrande och framgångsrikt arbete, både som aktiv orienterare
och skidåkare, men även som en klippa i styrelsearbetet, där han
verkade som sekreterare under många år. Han var även en
uppskattad medlem i skogskarlarnas klubb.
Inträdde i Gillet 1954.

Förste länsassistenten Lars Gustaf Stenström, född i Stenstorp
den 7 december 1905, avled i Vänersborg den 6 november 1998.
Redan som femåring flyttade han med foräldrama till Vänersborg,
där han 1923 avlade realexamen vid Högre Allmänna Läroverket.
Samma år anställdes han vid Länsstyrelsen i Vänersborg som
skrivbiträde och befordrades 1925 tilllandskanslist och senare
till Förste landskanslist och till Förste länsassistent, en befattning
som han innehade intill sin pensionering 1971. Han hade då tjänat
landsstaten i inte mindre än 48 stilfulla år. Vid sidan av sitt arbete
var hemmet Lars stenströms stora intresse, men även
sommarstugan, filatelin och musiken låg honom varmt om hjärtat.
Inträdde i Gillet 1930.

Domänintendenten Eric Wiberg, född i Eksjö den 8 mars 1912,
avled i Helsingborg den 12 september 1998. Efter avlagd
studentexamen studerade han vid Ultuna Lantbruksuniversitet
där han avlade agronomexamen. 1952 tillträdde han befattningen
som domänintendent med placering i Vänersborg, en befattning
som han innehade fram till sin pensionering 1977. Vid sidan av
arbetet och hemmet var Eric Wibergs stora intresse litteratur och
fritidshuset på Öland.
Inträdde i Gillet 1987.
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Bryggeriarbetaren Thure Arnold Johansson, född i Vänersborg
den 2 april 1914, avled i sin hemstad den 22 november 1998.
Efter slutad skolgång började han sin bryggarbana på Vänersborgs Bryggeri, där han var verksam framtill 1964 då bryggerinäringen upphörde i vår stad. Han hade då varit anställd vid
företaget i över trettio år. Han arbetade därefter tio år vid Wargöns
Smältverk och därefter vid firman Jönsson & Claesson på
Holmängen. Han avslutade sin långa arbetsdag vid
Släpvagnskopplingar varifrån han pensionerades 1981. Thure
Johansson hyste ett varmt intresse för vår stad och framförallt
för innevånarnas olika levnadsöden. Han har medverkat i Gillets
årsskrift under rubriken "Bryggarnas blandning" och ett flertal
skildringar i vår lokalavisa. Han var intresserad av konst och
konsthantverk, tecknade och målade i såväl akvarell som olja,
helst porträtt. Han karvade även i trä och har skapat sniderier av
hög klass. Under ungdomsåren var han aktiv inom Vänersborgs Brottarklubb och en framstående
gymnast i Vänersborgs Gymnastikförening. Som Kokhuspojk var även båtar och segling inom
hans intressesfär.
Inträdde i Gillet 1988.

Lagmannen Bengt Caping, född den Il juli 1921 i Gällivare,
avled i Vänersborg den 28 november 1998. Efter avlagd
studentexamen och juristutbildning vid Uppsala Universitet
fullgjorde han under åren 1949 - 1952 sin tingsmeritering vid
Sundals och Vadbo domsagas häradsrätt. Sistnämnda år vann
han anställning som notarie vid Länsstyrelsen i Älvsborgs län
och 1958 anställdes han vid Länsskolnämnden i Älvsborgs län,
en tjänst som han innehade fram till 1964 då han återvände till
Länsstyrelsen, där han befordrades till länsråd. 1979 utsåg
regering Bengt Caping tilllagman vid Länsrätten i Vänersborg.
Han var således den första lagmannen vid länsrätten i Älvsborgs
län. Vid sidan av sitt arbete var Bengt Caping intresserad av politik
och föreningsverksamhet. Under en period var han ledamot av
Kommunfullmäktige i Vänersborg som representant för Moderata
samlingspartiet. Han var medlem i Vänersborgs Par Bricole där
han under många år tillhörde dess styrelse. Han ägnade även stort intresse för Vänersborgs Rotary,
där han verkat som president och var medlem i Rotary Vänersborg/Göta älv. Även idrotten fanns
med bland Bengt Capings intressen, speciellt roddsporten och Vänersborgs Roddklubb där han
under 1970-talet verkade som ordförande.
Inträdde i Gillet 1982.
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Disponenten Nils Erik Andersson, född i Vänersborg den l mars
1915, avled i Göteborg den 28 november 1998. Efter avlagd
studentexamen 1934 vid Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk
och examen från Göteborgs Handelsinstitut 1935 anställdes han
vid faderns, August Andersson, Kolonial varufirma, som hade sina
lokaler på Edsgatan 25 och senare i Wernbomska magasinet på
Hamnplanen, där Nils Andersson verkade som kontorschef fram
till 1961 då Clarholm & Bergman övertog firman och han fortsatte
som disponent. En befattning som han innehade även sedan
DAGAB, 1975, övertagit Clarholm & Bergman och fram till sin
pensionering 1980. Nils Andersson hyste ett stort intresse för
litteratur främst historia och var en stor vän av Birger Sjöberg.
Han hade forskat mycket kring Birger Sjöberg och höll även
föredrag vår store skalds liv och diktning.
Inträdde i Gillet 1953.

Typografen Aller Johan Gottfrid Nordgren, född i Vänersborg
den 5 februari 1909, avled i sin födelsestad den 2 december 1998.
Redan efter slutad skolgång påböijade han sin utbildning inom
den grafiska tryckerikonsten och arbetade på många tryckerier
runt om i Sverige, bland i Östersund, Södertälje, Leksand,
Falköping, Uddevalla och Trollhättan, innan han för gott
återvände till Vänersborg, där han inträdde som delägare i det
anrika tryckeriföretaget C. W. Carlssons Eftr. I ungdomsåren var
Aller Nordgren aktiv inom kanot- och segelsporten. Körsången
låg honom varmt om hjärtat och var under många år en aktiv och
uppskattad medlem av Sångsällskapet Sjung Sjung.
Inträdde i Gillet 1953.

Köpmannen Ragnar Nilsson, född i Vänersborg den 17 oktober
1908, avled i Vänersborg den 9 januari 1999. Efter genomgången
folkskola påbörjade Ragnar Nilsson sin köpmannautbildning
hos Henric Hegardts Eftr. En firma som han förblev trogen fram
till dess han öppnade sin egen firma Ragnar Nilssons Manufaktur.
Hans gedigna kunskaper inom sitt fack togs i anspråk av
Köpmannaförbundet, där han innehade olika uppdrag och poster.
Ragnar Nilsson var ledamot av Lions i Vänersborg och hade varit
medlem av stadens frimurareloge i mer än sextio år. För sina
föredömliga insatser inom sin bransch hade han tilldelats
Köpmannaförbundets guldmedalj.
Inträdde i Gillet 1941.
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Disponenten Gunnar Brigelius, född i Vänersborg den 14
december 1919, avled i Åsa den 20 januari 1999. Efter avlagd
realexamen 1937 vid Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk
studerade han vid Göteborgs Handelsinstitut varifrån han
utexaminerades 1939. Under ofredssåren 1940- 1944 fullgjorde
han sin värnplikttjänstgöring och militärtjänst vid Trängkåren i
Skövde, där han befordrades till fänrik och senare kapten i
reserven. Han arbetade en tid vid August Anderssons
Kolonialvaruhandel på Hamnplan i Vänersborg. 1944 anställdes
han vid Färg AB International, vars disponent han blev 1957.
Han hade därefter samma befattning vid Nordströms & Sjögren
och Nordsjö Färg fram till sin pensionering. Gunnar Brigelius
tillhörde den välkända seglar- och skeppsfurneringssläkten,
Larsson, i Vänersborg och bar hela livet med sig sitt nedärvda
intresse för hav, båtar och segel. Ett intresse som avspeglas i
namnet Brigelius.
Inträdde i Gillet 1954.

Hälsovårdskonsulenten Erik Mossberg, född i Blomskog den 5
augusti 1915, avled i Vänersborg den 3 februari 1999. Efter
genomgångna studier vid Folkhögskolorna i Kyrkeryd, Molkom
och Hvilan samt som lantbrukselev vid Hilleshögs boställe i
Skåne, genomgick han Statens polisskola. Därefter vann han
anställning som polis i Karlstad. Hans brinnande intresse för
miljö- och hälsovård ledde till att han utbildade sig till
hälsovårdsinspektör och verkade som sådan i Vetlanda och Avesta.
Fortsatta studier ledde till en socionomexamen med inriktningen
på socialmedicin och hygien. Under några år arbetade han vid
hälsovårdsnämnderna i Linköping och Uddevalla. 1953 tillträdde
han befattningen som hälsovårdskonsulent vid Länsstyrelsen i
Älvsborgs län, en befattning som han innehade intill sin
pensionering 1981. Ihärdigt och målmedvetet fortsatte Erik
Mossberg arbeta för miljövården vilket ledde till att han 1995
tilldelats Vänersborgs Kommuns Miljöpris. l ungdomen var Erik Mossberg en flitig utövare av
friidrott, skidlöpning och orientering. l vuxenålder engagerade han sig i scoutrörelsen, där han
under många år utförde ett ovärderligt ideellt arbete. Ä ven inom Lions utförde han ett uppoffrande
och gagnerikt arbete och erhöll också rörelsens högsta utmärkelse:"Melvin Jones fellow".
Inträdde i Gillet 1982.
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Boktryckare Fritz Lars Håkan Berg, född den 19 maj 1944 i
Vänersborg, avled i sin födelsestad den 14 maj 1999. Efter
avslutade studier började han arbeta i faderns, Gunnar Berg, firma
Vänersborgs Boktryckeri sedemera Vänersborgs Offset, som
Håkan Berg övertog och drev fram till dess nedläggning för något
år sedan. Vid sidan av företaget var hans stora fritidsintresse
motorsport och ordenväsendeL Han var medlem av
Frimurarelogen och Wasaorden.
Inträdde i Gillet 1968.

Kioskägaren Sven Ekholm, född i Vänersborg den 26 februari
1916, avled i sin hemstad den 7 maj 1999. Efter slutad skolgång
började han som medhjälpare i modems Frukt & Konfektyraffär
på Hamngatan. Rörelsen flyttade senare upp på Torget och i en
av de två pittoreska små kioskbyggnaderna i Torgets sydöstra
hörn. Efter modems bortgång drev Sven Ekholm rörelsen ensam
och då Torget byggdes om och de små kioskerna skulle bort, var
han den förste som flyttade in i de nya kioskbyggnadema, där
han drev rörelsen fram till sin pensionering. Han hade då mer än
femtio år haft sin lilla rörelse igång och var känd av de allra
flesta av stadens innevånare. Vid sidan av affärsrörelsen var hans
stora hobby att väva, en hobby som han under några år drev
professionellt. Sven Ekholm var en hängiven samlare av
mångahanda ting, som enligt uppgift kommer att tillföras stadens
museum. Han var även en uppskattad och kunnig auktionsutropare på "Stampen" Pantbanken i Arbetareföreningen.
Inträdde i Gillet 1960.
Bagaren Karl Henry Gunnar "Piola" Johansson, född i
Vänersborg den 21 september 1921, avled i sin hemstad den 15
maj 1999. Efter genomgången skolutbildning började han sin
yrkesbana i Axel Briessons Bageri, där han var verksam i över
femtio år och intill dess firman upphörde. "Piola" som var ett
välkänt och vedertaget namn inom idrottsrörelsen bar han med
både ödmjukhet och stolthet. Henry Johansson var en av vår stads
stora idrottsprofiler. Kanske inte mest för sina insatser som
fotbollspelare i Vikenhov, IFK och VIF, utan fastmer som ledare,
administratör och instruktör inom VIF och framförallt för
ungdomsverksamheten. Hans entusiasm och idealism parad med
hans känsla för sitt kära VIF var en ovärdelig tillgång för vår
stads ungdom och idrottsliv. När det gällde idrottshistoria var
Henry "Piola" ett levande lexikon. För sin föredömliga
ledargärning erhöll han stor uppskattning och många utmärkelser
från föreningar och förbund, en del av dem kommer att tillsammans med hans enorma samling av
klubbmärken, exponeras i vårt Idrottshistoriska museum.
Inträdde i Gillet 1973.
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Redaktionschefen Arne Gunnar Stenberg, född i Vänersborg,
avled i sin hemstad den 21 maj 1999. Efter genomgångnastudier
vid Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk praktiserade han inom
olika verksamhetsgrenar blandannat som sportskribent på
tidningen ELA. Efter anställningar som inköpare vid lasaretten i
Falköping och Fagersta återvände Arne Stenberg till Vänersborg
år 1969. Han var aktiv inom Västgöta-Dals FBU och
förbundssekreterare i FUB åren 1971-1977 då han även var
redaktör och ansvarig utgivare för tidningen FOB-Aktuellt.
Samtidigt frilansade han på ELA-sporten under kvällar och
helger. 1978 erhöll han fast anställning vid ELA, till en början
på sportredaktionen och sedan på den allmänna redaktionen. Han
befordrades först till redaktionssekreterare och från den l januari
1986 till redaktionschef. Under en tid var han även redaktionschef
för Tidningen Trollhättan. 1998 avgick han med pension, men
fortsatte att skriva i ELA. Han var fackligt engagerad och var under några år ordförande i SJFklubben på ELA. Arne stenbergs stora intresse vid sidan av skrivandet var teater och konst och var
en tid sekreterare i ELA:s konstklubb. Han var även en engagerad och uppskattad medlem i
Sällskapet Par Bricole och i 117:s Kamratförening.
Inträdde i Gillet 1982.

Lektor Herbert Bartholmes, född den 16 april1923 i Neuwied,
Tyskland, avled den 25 maj 1999 i Vänersborg. Efter
studentexamen i Tyskland 1943 flyttade han till Sverige och
började studera vid Göteborgs Universitet. Där avlade han
Fil.kand., Fil. mag., Fil. lic och Fil. doktorsexamen. Därefter
tillträdde han befattningen som lektor vid Gymnasieskolan i
Vänersborg, där han undervisade i tyska och historia. Vid sidan
av sin lärargärning ägnade Herbert Bartholmes storengagemang
och uppoffrande arbete i hjälporganisationerna Röda Korset,
Rädda Barnen, Amnesty och FN-föreningen. I samtliga
organisationer beträdde han olika styrelseposter under ett 15-tal
år. Han var initiativtagare och ordförande i Kommitten för
Tjernobylbamen. För sina insatser i hjälporganisaliner har han
tilldelats Sveriges Röda Korsets guldmedalj och Polska Röda
Korsets utmärkelse. Han har givit ut följande skrifter: Lic.- och
doktorsavhandling om tyskspråkiga Arbetarrörelsens terminologi, Uppsats om vägnamnen i Vargön
i Naturhistorisk skrift 1981 och bidrag om Vargöns historia i Hembygdsföreningens festskrifter
1986 och 1996.
Inträdde i Gillet 1997.
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Överläkare Tage Hallqvist, född i Vänersborg den 31 mars 1926,
avled i sin födelsestad den 13 juni 1999. Efter avlagd
studentexamen vid Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk 1945
påbörjade han sina studier i medicin vid Karolinska Institutet i
Stockholm, där han 1950 tog sin med. kand. examen. 1955 blev
han med lic. i Göteborg och erhöll samtidigt sin läkarlegimitation.
1951 tjänstgjorde han som vik. underläkare vid Kroppefjälls
sanatorium. 1952 vid kirurgavd. på Vänersborgs lasarett. 1953
vid Maria Alberts sjukhus i Trollhättan. 1954 på med. avd. på
Vänersborgs lasarett och på öronavd. på Falköpings lasarett. 1956
- 1957 tjänstgjorde han som underläkare på kir. avd. på lasarettet
i Lindesberg. Sistnämnda på tjänstgjorde han även som
narkosläkare vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. J958- 1960
verkade han som underläkare vid öronavd. på Lidköpings lasarett
och öronavd. vid Shalgrenska sjukhuset i Göteborg. 1960 - 1964
tjänstgjorde han som bitr. överläkare och 1965- 1970 som överläkare vid Vänersborgs lasaretts
öronavdelning. 1970 - 1991 var han överläkare vid öronavdelningen på Vänersborg-Trollhättans
lasarett NÄL. Efter sin pensionering 1991 har han varit privatpraktiker i Vänersborg. Under denna
tid tjänstgjorde han förErikshjälpen räkning som läkare under tre månader i Kenya. Under flera år
var Tage Hallqvist styrelsedelamot i Svensk Oto-Rhino-Laryngoloisk förening och Älvsborgs läns
norra läkarförening.
Inträdde i Gillet 1945.

Målaremästare Per-Olof Ivar Svanberg, född i Vänersborg den
17 maj 1937, avled i sin hemstad den 23 juni J999. Efter avlagd
realexamen 1955 vid Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk,
började i sin faders, Allan Svanbergs Målarfirrna, som han efter
faderns bortgång övertog och framgångsrikt drev fram till J995
då han lämnade ledningen för Svanbergs Måleri i Vänersborg.
Hans stora fritidsintresse var motorsporten, som han under hela
sitt vuxna liv engagerade sig i. Redan då motorsporten
återupptogs efter andra världskriget var han den tongivande i
ledningen för Vänersborgs Motorklubb och självskriven
tävlingsledare vid de många tävlingar klubben genom åren
arrangerat. För sina kunniga insatser har han uppskattats på olika
sätt, bland som hedersledamot i Vänersborgs Motorklubb och
Bilsportsförbundets silverplakett. Fritidsfiske och sommarhuset
på Lindholmen i Norra Bohuslän var vid sidan av motorsporten
hans stora intresse. Per-Olof Svanberg var även engagerad i Målaremästarnas Riksförbund.
Inträdde i Gillet J970.
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Kamrern Gunnar Thunberg, född den 17 januari 1922 i
Vänersborg, avled i sin födelsestad den 3 juli 1999. Efter avslutad
skolgång erhöll han anställning i Arvid Bergströms Herrekipering
på Edsgatan. Efter en tid erhöll han anställning som kontorist
vid Vänersborgs Gasverk där han verkade fram till 1944 då han
tillträdde befattningen som kamrer och föreståndare för den då
nyetablerade Lastbilscentralen i Vänersborg, en befattning som
han innehade intill sin pensionering 1987. Under Gunnar
Thunbergs ledning skedde en fantastisk utveckling inom
Lastbilscentralen och han fick uppleva förvandlingen från
häståkerierna till dagens enorma transportmaskiner. Gunnar
Thunberg var en stor musikälskare framförallt av opera- och
operettmusik.
Inträdde i Gillet 1955.

Transportledaren Evert Vilhelm Johansson, född i Vänersborg
den 23 oktober 1920, avled i sin hemstad den 3 augusti 1999.
Efter slutad skolgång arbetade han i sin fars åkerirörelse samtidigt
som han genomgick kurser i svetsning, maskin- och elektronik.
1944 erhöll han anställning som verkstadsarbetare vid Korp &
Söners Mek. verkstad på Lilla Vassbotten i Vänersborg. Där
arbetade han fram till 1953 då han anställdes som
motorredskapsförare vid Vänersborgs stad. 1962 erhöll han
befattningen som transportledare vid Gatukontoret i Vänersborg,
en befattning som han innehade till sin pensionering 1985. Evert
Johansson stora intresse vid sidan av arbetet var sången och
musiken. Begåvad med en varm och vacker sångröst blev han
redan i ungdomsåren medlem av stadens sängarsällskap SjungSjung. Han var med om att bilda Visans Vänner i Vänersborg
och tillhörde Par Bricoles sångkör. Han var även medlem av
Sällskapet Brödrakretsen och Vänersborgs Arbetareförening och var en flitig deltagare i Seniorernas
hobbyslöjd. När tillfalle bjöds tillbringade han gärna sin fritid vid sommarstugan i Timmervik. För
sina insatser inom sång- och musiklivet tilldelades han många utmärkelser av vilka kan nämnas:
Dalslands Sångarsförbund förtjänstmedalj, Sångsällskapet Sjung-Sjungs förtjänstmedalj i silver
och guld, Brödrakretsens förtjänstplakett och Vänersborgs Par Bricoles gyllene krans.
Inträdde i Gillet 1960.
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Isoleraren Elving Svensson, född i Vänersborg den 31 oktober
1926, avled i sin födelsestad den 21 januari 1998. Efter slutad
skolgång arbetade han i gjuteriet vid Väneros Motorverkstad på
Lilla Vassbotten. Därefter gick han i sin faders, Erik Svenssons,
fotspår och utbildade sig till sotare. Efter några år som
skorstensfejare sadlade han om och blev isolerare, ett yrke som
senare visade sig vara ytterst hälsofarligt, eftersom
isoleringsmaterialet bestod av asbets. skyddsmasker eller
förebyggande föreskrifter förekom inte och Elving Svensson
drabbades efter många år i yrket av s k asbetslunga, som ledde
till att han pensionerades i förtid. I unga år var El ving "Sotarn"
Svensson aktiv utövade av boxningssporten och representerade
Boxningsklubben 32, Vänersborg. Han odlade många
fritidsintressen, blande ägnade han sig åt stenslipning och
akvariefiskar. Även den egna trädgårdstäppan på Blåsut ägnade
han stor omsorg.
Inträdde i Gillet 1993.

Elektroingeniören Sture Holgersson, född den 25 juni 1930 i
Borås, avled i Vänersborg den 24 september 1998. Efter
genomgångna skolor i Borås anställdes han vid Algots
Konfektionsfabrik i Borås och sedermera vid Väveribolaget i
Alingsås. Han genomgick utbildning i elektroteknik vid
Stenebyskolan i Dals Långed och via aftonskolestudier avlade
han ingenjörsexamen inom elektronik. 1962 flyttade han med
familjen till Väners borg, där han tillträdde en befattning vid LBF,
som senare uppgick i K-Konsult och där han var anställd till
början av 1980-talet då han anställdes vid Vänersborgs Kommun
med placering på Fastighetsenheten, där han svarade för el- och
elektroniska frågor. Sistnämnda anställning innehade han intill
sin pensionering. Vid sidan av sitt arbete var hans stora
fritidsintresse att arbeta för de handikappade och han var en
engagerad medhjälpare inom DHM. Han varen stor musikälskare
och trädgårdsodlare.
Inträdde i Gillet 1990.
S. Gunnar Peterson

Sida vid sida falla de,
samlas allt fler och fler,
somliga tidigt kallade,
andra då sol gått ner.
skuggorna breda sig över dem,
vilan är djup och lång.
Nattliga vinden söver dem,
susar sin vaggande sång.
(Anita Hall den)
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ENGLUND, OSKAR, Källby, ständig medlem ............................................. .
ENGLUND, SAMUEL, Källby, ständig medlem ......................................... ..
ENGLUND, TEODOR, Källby ...................................................................... .
ENGSTRÖM, HÅKAN, Vänersborg ............................................................. .
ENGSTRÖM, PER-ARNE, Försäljare, Trollhättan ....................................... .
ENORSON, LARS, Elinstallatör, Vargön ..................................................... ..
* ERICSON, ALLAN, Överpostiljon, Vänersborg ........................................... .
* ERICSSON, ANDERS, Tandläkare, Vänersborg, ständig medlem ................ .
ERJCSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön ...................................................... .
* ERICSSON, GUNNAR, V., Portvakt, Vänersborg ........................................ .
ERIKSSON, HENRIK, Järfälla ...................................................................... .
ERIKSSON, INGE, Vänersborg .................................................................... .
ERJKSSON, JOHAN, Trollhättan .................................................................. .
ERJKSSON, JOHN, Kapten, Vänersborg ...................................................... .
ERJKSSON, ÅKE, Tekniker, Vänersborg ..................................................... ..
ERICSSON, JOHAN F., M.B.A., Vänersborg ............................................... .
* ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Vänersborg ................................... ..
ständig medlem, Gillevärd .............................................................................. .
ERJCSON, JÖRGEN, Vänersborg ................................................................. .
ERJKSSON, KARL-ERIK, Fd Järnvägsexpeditör, Vänersborg .................... .
ERJCSON, KARL-JOHAN, Produktionsledare, Vänersborg ........................ .
ERICSON, LENNART, Adjunkt, Vänersborg ............................................... .
* ERJKSSON, PER OLOF, Inspektör, Vänersborg .......................................... ..
ERIKSSON, RONNY, Vänersborg ................................................................ .
ERIKSSON SVEN-INGVAR, Vänersborg .................................................... .
* ERIKSSON, ÅKE, Frisörmästare, Vänersborg .............................................. .
ERIXON, DOUGLAS, Frändefors, ............................................................... .
ERIXON, LEIF, Frisörmästare, Vänersborg .................................................. .
ERLANDSSON BERTIL, Direktör, Uppsala ................................................ .
* ERLANDSSON, KURT, Ingenjör, Vänersborg ............................................. .
FAGER, JAN, Direktör, Vänersborg ............................................................. ..
FAGERSTEDT, LARS, Kontorist, Vänersborg ............................................. .

1943
1930
1919
1947
1920
1922
1940
1916
1953
1931
1922
1943
1981
1949
1966
1939
1983
1977
1985
1964
1935
1939
1913
1944
1941
1918
1964
1946
1973
1929
1925
1966

80
75
44
98
89
89
75
51
88
98
89
47
82
49
66
47
83
82
85
96
85
90
55
54
80
66
97
96
94
98
98
66

1939
1964
1928
1945
1940
1932
1938
1940
1921
1941
1929
1923
1925
1940
1942

54
80
94
88
85
64
88
92
58
97
93
88
70
90
76
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LEDANDE
DRAGKRAFT
I "Lilla Paris" finns VBG, en av Europas ledande tillverkare av Iastfordonsutrustning,
med dotterbolag i såväl England. Norge, Danmark och Tyskland. VBG:s fOrsta

produkt var lastvagnskopplingar, som lade
grunden för företagets
framgångsrika utveckling.
I produktprogrammet
ingår numera även vändskivor, Onspotautornatiska snökedjor, Armaton
flakstolpar och bromsskivesvarvar- produkter med kvalitet och egenskaper utöver
det vanliga, som uppskattas av miljontals användare världen över.

VBG AB, BOX 1216,462 28VÄNERSBORG.TELEFON 0521-27 77 00, FAX 0521-648 61.

Senapen som
Vänersborgs Söner Gille
y

"'

9ri'sse5

"'

9/emltJgtJde Öemp

/.

Box 2056, 462 02 VÄNERSBORG
SVERIGE, Tel. 0521-123 90

Edsgatan 27

VÄNERSBORG

0521-17300

GODISBANKEN
Med stora möjligheter - 130 sorters lösgodis
• Kylda drycker
• Tips on line
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• Glass
• Lotter

• Tobak
• Tidningar

*

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*
*

*

*
*

*

FAGERSTRÖM, MAGNUS, Mölndal ..................................................... ···-··
FAGERSTRÖM, ÅKE, Musiklärare, Vänersborg ......................................... .
FALK, CLAS, Arbetsledare, Vänersborg ........................................................ .
FALK, LEIF, Montör, Vänersborg ................................................................. .
FALK, ÅKE, Åkeriägare, Vänersborg ........................................................... .
FAST, GUNNAR, Major, Boden .................................................................... .
FASTH, GÖSTA, Linjemästare, Vänersborg ................................................. .
FASTH, SIXTEN, Fotograf, Vänersborg ...................................................... ..
FERM, RUNE, Kriminalassistent, Vänersborg ............................................. ..
FILIPSON, GÖRAN, Avdelningschef, Vänersborg ....................................... .
FILIPSON, PETER, Stud. Vänersborg .......................................................... .
FLINK,BENGT, V Frölunda .......................................................................... .
FLOBERG, TOMMY, Chaufför, Vänersborg ............................................... ..
FOCK, EGON, Vänersborg ............................................................................ .
FOCK, KARL-GÖRAN, Stud. Göteborg ....................................................... .
FORSS, SVEN, Ingenjör, Mölndal ............................................................... ..
FORSSANDER, LARS-ERIK, Bankdirektör, Billdal ................................... .
FREDMAN, EGON, Vänersborg ................................................................... .
FREDMAN, MARTIN, Polisman, Göteborg ................................................. .
FREDMAN, SUNE, Verkmästare, Vänersborg .............................................. .
FREDRIKSSON, MATS, Direktör, Göteborg ............................................... ..
FRIBER G, HANS, Reklamman, Kolbäck .................................................... ..
FRIBERG, CARL AXEL, Reservdelsman, Uddevalla .................................. .
FRIBER G, SAM, Säljledare, Göteborg ........................................................ ..
FRIBER G, SVEN-OLOF, sjukhusdirektör, Uddevalla ................................. .
FRICK, LARS H, Kanslichef, Borgholm ....................................................... .
FRIEDLÄNDER, KARL-GUSTAV, Ämneslärare, Varnhem ........................ .
FRISK, KENT, Postiljon, Vänersborg ........................................................... ..
FRÄNDEGÅRD, BENGT-OLOF, Ingenjör, Vänersborg .............................. .
FRÄNDEGÅRD, SVEN AXEL, Byrådirektör, Huskvarna .......................... ..
FURBO, MATTIAS, Vänersborg ................................................................... .
FURBO, STURE, Adjunkt, Vänersborg ........................................................ ..
F ÄLLING, HARRY, Televerksarbetare, Vänersborg ..................................... .
GALLE, NILS, Köpman, Vänersborg ........................................................... ..
GEDELL, RAGNAR, Rektor, Vänersborg .................................................... .
GILLBERG, GÖSTA, Köpman, Tollhättan ................................................... .
GILLBERG, ROLF, Köpman, Vänersborg ................................................... ..
GILLBERG, ROLF, Värmetekniker, Vänersborg .......................................... .
GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt, Vänersborg .............................. ..
GRANAT STELLAN, Antikvarie, Uddevalla innehavare av gillets
medalj ( 1998) ................................................................................................. .
GRANLUND, KURT, Ekonomichef, Trollhättan ......................................... ..
GRANQVIST, KJELL, Vargön ...................................................................... .
GRANQVIST, TORE, Verkstadsägare, Vargön ............................................ ..
GRANQVIST, ÅKE, Försäljare, Vänersborg ................................................ .
GRAUMANN, GUNNAR, Lund ................................................................... .
GRÖNBERG, MATTIAS, Civilingenjör, Bromma ....................................... ..
GULZ, LENNART, studierektor, Vänersborg .............................................. ..

1966
1939
1970
1935
1942
1948
1918
1926
1929
1947
1975
1936
1961
1923
1953
1916
1934
1929
1970
1940
1922
1956
1923
1956
1916
1945
1920
1945
1927
1922
1972
1944
1939
1918
1917
1918
1939
1936
1920
1948
1938
1932
1948
1939
1933
1932
1939

89
98
97
83
66
83
83
74
84
94
94
85
94
86
77

69
84
90
83
68
76
94
69
94
71
98
81
67
67
67
94
87
71
67
80
66
77

90
55
77
94
97
91
67
93
60
54
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~

SCANDIC
HOT EL

VÄNERSBORG

Lunchbuffe
Salladsbuffe med smör och bröd,
måltidsdryck, tre varmrätter varav en
pastarätt samt kaffe
Pris 59:Lunchen serveras
vardagar kl. 11.30 till 14.00
Välkomna!

70

** GUSTAFSSON, EDVARD, stadsarkitekt, Ängelholm .................................. .

*
*

GUSTAFSSON, EVERT, Sjukvårdare, Vänersborg ...................................... .
GUSTAFSSON, INGVAR, Ingenjör, Uddevalla ............................................ .
GUSTAFSSON, JAN-OLOF, Vänersborg ..................................................... .
GUSTAVSSON, JOHN V., Postmästare, Vänersborg .................................... .
GUSTAVSSON, LARS-ÅKE, Herr, Frändefors ............................................ .
GUSTAFSSON, KENT, Mätningsbiträde, Vänersborg ................................. .

GUSTAFSSON, PAUL, Verkstadsägare, Vänersborg ................................... ..
GUSTAFSSON, ROLAND, Sjukvårdare, Vänersborg .................................. .

*

GUSTAFSSON, SUNE, Bagaremästare, Vänersborg .................................... .
GUSTAVSSON, YNGVE, Herr, Vänersborg ................................................. .
GUSTAFSSON, ÅKE, Överläkare, Alingsås ................................................ ..
GYRULF, NILS, Direktör, Vänersborg .......................................................... .
GÅRDEHALL, LARS, Polisinspektör, Vänersborg ...................................... .
GÅRDEHALL, PER, Studerande, Vänersborg .............................................. .
GÖTHBERG, REINHOLD, Uddevalla ......................................................... .

*

HAGBERG, CARL-GÖRAN, Konstnär, Vänersborg ................................... .
HAGBERG, GILLIS, Kommunalarbetare, Vänersborg ................................. .
HAGBERG, GUNNAR, Vänersborg ............................................................. .

*

HAGLIND, STURE, Gymnastikdirektör, Skövde ........................................ ..
HAGLUND, KENT, Direktör, Trollhättan ..................................................... .
HAGSTEDT, LENNART, Vänersborg ........................................................... .
HAGSTEDT, SVEN-OLOF, Vänersborg ....................................................... .
HALL, SVEN-ERIK, Vänersborg .................................................................. .
HALLBERG, LEIF, Vänersborg .................................................................... .
HALLBERG, WILLARD, Typograf, Vänersborg ........................................ ..
HALLQVIST, ANDERS, Lantmästare, Vänersborg ...................................... .
HALLQVIST, ANDERS, Veterinärassistent, Vänersborg ............................. .

*

46
77

90
94
85
92
71
66
88
55
92
90
82
97
99
94
(66) 74
96
94

HAGBORG, GÖRAN, Redovisningskonsult, Vänersborg ............................ .
ständig medlem. Kassafogde .......................................................................... .

*

1923
1937
1926
1947
1920
1958
1944
1935
1930
1918
1936
1937
1919
1945
1978
1920
1922
1932
1926

HALLQVIST, ARNE, Adjunkt, Vänersborg .................................................. .
HALLQVIST, KARL-ERIK, Vägarbetare, Vänersborg ................................ .
HALLQVIST, STEFAN, Vänersborg ............................................................. .
HALLQVIST, TOMAS, Lab.assistent, Vänersborg ...................................... ..
HAMMARSTEDT, JÖRGEN, Polisass, Göteborg ........................................ .
HAMMAR STRÖM, HELMER, Distr.chef, Vänersborg ............................... .

*

HANSSON, BRYNOLF, Avsynare, Vänersborg ........................................... ..

*
*

HANSSON, H O LENNART, Personalman, Vänersborg .............................. .
HANSSON, LARS, Herr, Vänersborg .......................................................... ..
HANSSON, LEIF, Mäklare, Bandhagen ...................... c................................. .
HANSSON, LENNART, Fastighetsmäklare, Vänersborg ............................. .
HARRING, TORD, Hönö .............................................................................. .
HARLITZ, GUNNAR, sjöing., Vänersborg, ständig medlem ....................... .
HARLITZ, LENNART, Ingenjör, Vänersborg ............................................... .
HASSELHOLM, CURT, Typograf, Vänersborg ............................................ .
HASSELLIND, INGEMAR, Tekniker, Vänersborg ..................................... ..
HASSELIND, KAJ, Ingenjör, Vargön ............................................................ .
HASSLUNG, LENNART, Herr, Vänersborg ................................................. .

1941
1946
1944
1926
1941
1944
1948
1931
1948
1954
1917
1934
1968
1951
1966
1918
1924
1947
1965
1929
1932
1940
1940
1943
1929
1938
1945
1938

53
68
87
93
82
94
96
86
94
76
67
76
82
84
83
87
52
96
92
79
84
95
64
64

82
93
76
85
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Bo Knutsson

Kungsgatan 3

Vänersborg

0521-660 77

ALMHAGES
Lövvägen4
Vargön

Telefon
0521-22 07 00

Högtidskläder
uthyres
Frackar - Smokingar - Svarta kostymer
Edsgatan 1 C, V ÄNERSBORG
Tel. 0521-103 36
Herrekipering Herrkonfektion
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*

*

*

*

*
*

*
*
*
*

HASSLÖF, J-0, RUNE, Kungälv .................................................................. .
HEDBERG, FRANK, Vargön ........................................................................ .
HEDELIN, STEN, Arkitekt Vänersborg ........................................................ .
HEDEN LASSE, Ingenjör, Borås ................................................................... .
HEDLUND, STIG, Tekniker, Vänersborg ..................................................... .
HEDQUIST, PER, Byråassistent, Vänersborg ............................................... .
HElDENGÅRD H, KLEIFT, Förvaltare, Frändefors ...................................... .
HELLBERG, INGVAR, Herr, Vänersborg ................................................... ..
HELLGREN, CHRISTER, Representant, Vänersborg .................................. .
HELLGREN, GÖRAN, Museitjänsteman, Vänersborg ................................. .
HELLMAN, ANDERS, Vänersborg .............................................................. .
HELLSTEN, CURT, fd. Lantbruksdirektör, Vänersborg ............................... .
HELLSTRÖM, ARNE, Köpman, Vänersborg ............................................... .
HENRIKSSON, LARS ERIK, Vänersborg .................................................... .
HERENTZ, CHRISTOFFER, Stud. Vänersborg ........................................... .
HERMANSSON, JAN, Teol.dr., Lund .......................................................... ..
HERRMANN, GERHART, Folkskollärare, Lysekil ...................................... .
HERTZ, ARNE, Ingenjör, Trollhättan ............................................................ .
HESSELBOM, OLLE, Banktjänsteman Vänersborg ..................................... .
HESSELHOLDT, PÄR-ANDERS, Vänersborg, ständig medlem ................. .
HJALMARSSON, GUNNAR, Revisor Vänersborg ...................................... .
HJELM, STIG, Reprofotograf, Vänersborg ................................................... .
HOFLING, OSCAR, Väners borg, ständig medlem ....................................... .
HOLM,LARS-ERIK, Vägtekniker, Vargön ................................................... .
HOLMQVIST, EVERT, Vänersborg .............................................................. .
HORSTER, KNUT, Verkmästare, Vänersborg ............................................... .
HURTIG, BENGT MAGNUS, Katrineholm ................................................. .
HURTIG, ERNST-MAGNUS, Elektriker, Vänersborg .................................. .
HYGREN, ESKIL, Driftsingenjör, Vänersborg ............................................. .
HÅKANSSON, STEN, Direktör, Mellerud ................................................... .
HÄGNEFORS, ERNST, Överstelöjtnant, Uddevalla ..................................... .
HÖGBERG, PER, Direktör, Uddevalla ......................................................... ..
HÖGBERG, LUDVIG, Vänersborg ............................................................... .
HÖGBER G, STIG, Ingenjör, Onsala ............................................................ ..
HÖGSTRÖM, STIG, Plåtslagare, Vänersborg ............................................... .
HÖGZELL, LENNART, Företagsekonom, Bromma ..................................... .
IDEBER G, GUNNAR, Aukt. revisor, Karlstad ............................................. .
IDEBER G, ROLF, Doktor, Uddevalla .......................................................... ..
ISACSSON, HENNING, Ingeniör, Vänersborg ............................................ ..
ISACSSON, JÖRGEN, Banktjänsteman, Vänersborg ................................... .
IVARSSON, KARL INGVAR, Ingenjör, Vänersborg .................................... .
JACOBSSON, ARNE, Personalkonsulent, Trollhättan .................................. .
JACOBSSON, GERT, Mätningsförman, Vänersborg .................................... .
JACOBSSON, MIKAEL, Vänersborg ........................................................... .
JACOBSSON, ROLF, Redovisningskonsult, Vänersborg ............................. .
JACOBSSON, SVEN, Agronom, Vänersborg ............................................... .
JANSON, LARS, Gymnastikdirektör, Falkenberg ........................................ .
JARHED, GUNNAR, Banktjänsteman, Vargön ............................................ .

1929
1935
1950
1934
1941
1943
1949
1957
1924
1934
1955
1916
1930
1957
1968
1949
1931
1939
1933
1962
1957
1927
1996
1944
1937
1920
1953
1923
1918
1945
1921
1922
1925
1944
1926
1934
1932
1936
1932
1964
1941
1920
1939
1966
1936
1933
1938
1947

83
79
97
57
95
76
96
92
90
95
73
86
64
81
94
91
82
79
96
84
97
76
96
82
83
75
66
53
78
92
77

64
95
77
95
61
53
94
97
97
85
70
70
76
59
94
66
78
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VÄNERSBORG
EN MÖTESPLATS
I VÄSTRA GÖTALAND
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JEGERFALK, BO, Studierektor, Vänersborg ................................................ .
JENGARD, AGNE, Herr, Vänersborg ........................................................... .
** JENNISCHE, BENGT, ÖVerläkare, Vänersborg ........................................... .
* JENNISCHE, MATS, Agronom, Möklinta, ständig medlem ......................... .
* JENNISCHE, PER, Fil.dr., Uppsala, ständig medlem .................................. ..
* JENNISCHE, ÅKE, Socionom, Julita, ständig medlem ................................ .
JOACHIMSSON, ERLING, Civilingenjör, Torslanda ................................... .
JOELSSON, LARS, Civilingenjör, Bromma, ständig medlem ...................... .
JOELSSON, RUNE, Driftsverkm., Vänersborg, ständig medlem ................. .
JOHANSSON, BENGT, Konstnär, Göteborg ................................................ .
JOHANSSON, BENGT, Vargön .................................................................... .
JOHANSSON, BENGT, K.Å, Ambassadör, Stockholm ................................ .
JOHANSSON, BERTIL, Vänersborg ............................................................ .
JOHANSSON, BJÖRN, Alingsås .................................................................. .
JOHANSSON, BO, Vänersborg, ständig medlem ......................................... .
JOHANSSON, BO, Förs. tjänsteman ............................................................ ..
JOHANSSON, CASPER, Vänersborg, ständig medlem ................................ .
JOHANSSON, CONNY, Distriktschef, Vänersborg ...................................... .
JOHANSSON, GERHARD, Officer, Såtenäs ............................................... ..
* JOHANSSON, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg ................................... .
JOHANSSON, GUNNAR, Vänersborg ......................................................... .
JOHANSSON, GÖSTA, Styckmästare, Vänersborg ...................................... .
JOHANSSON, GÖSTA, Kamrer, Vänersborg ............................................... .
JOHANSSON, HELMER, Kommunalarbetare, Vänersborg ......................... .
JOHANSSON, HÅKAN, Fastighetsmäklare, Vänersborg ............................. .

*
*

JOHANSSON, INGEMAR, Konditor, Vänersborg ....................................... .
JOHANSSON, INGVAR, Byggnadsnickare, Vänersborg ............................. .
JOHANSSON, INGVAR, Kommundirektör, Vänersborg .............................. .
JOHANSSON, JAN, Åkeriägare, Vänersborg ............................................... .

*

JOHANSSON, KARL-ERIK, Typograf, Vänersborg ................................... ..
JOHANSSON, KARL-GUSTAF, Vänersborg ............................................... .
JOHANSSON, KENNETH, Mätningsbiträde, Vänersborg ........................... .
JOHANSSON, KENT, Arbetsledare, Vargön ................................................. .
JOHANSSON, KURT, Köpman, Vänersborg ................................................ .
JOHANSSON, LARS, Byggnadssnickare, Vänersborg ................................. .
JOHANSSON, LARS ERIK, Vänersborg ...................................................... .
JOHANSSON, LEIF, Vänersborg, ständig medlem ....................................... .
JOHANSSON. LENNART, Byrådirektör, Vargön ......................................... .

*

*
*

JOHANSSON, LENNART, Grävmaskinistt Vänersborg ............................... .
JOHANSSON, PETER, Antikvarie, Vänersborg ........................................... .
JOHANSSON, PONTUS, Vänersborg, ständig medlem ............................... .
JOHANSSON, RICKARD, Officer, Skövde ................................................. .
JOHANSSON, ROLF, Försäljningschef, Vänersborg .................................... .
JOHANSSON, ROY, Kultur- Turistintendent ................................................ .
JOHANSSON, RUNE, Reservdelsman, Vänersborg ..................................... .
JOHANSSON, SVEN, Telearbetare, Vänersborg ......................................... ..
JOHANSSON, SVEN, Trafikförman, Vänersborg ........................................ .
JOHANSSON, SÖREN, Snickare, Vänersborg ............................................. .

1927
1945
1913
1941
1943
1947
1950
1954
1927
1941
1945
1937
1936
1963
1959
1939
1976
1950
1970
1946
1933
1922
1935
1925
1947
1928
1918
1937
1937
1927
1937
1939
1955
1944
1934
1936
1962
1942
1942
1963
1973
1966
1930
1943
1944
1937
1926
1940

89
85
30
64
64
64
77
76
76
98
96
97
98
93
76
96
76
94
80
66
98
87
83
82
92
65
55
92
76
53
86
95
95
96
86
96
76
82
79
90
76
80
65
97
76
59
89
98

75

City~
'Tbbak

!!und~gatan 1O

Vi har allt i gpel
Trav • Tipg • Lotter
Välkommen till din Tur butik
i centrum

skorstensproblem?
Ring:0521-65 999
Nordiska
skorstensprodukter AB

VI GER DIG VÄRLDEN SOM DU VIll HA DEN! ~·
Jämför resor och priser från Sveriges ledande researrangörer och merparten av världens alla flygbolag.
Vi hjälper dig att hitta rätt resa till rätt pris. Oavsett vad du vill ha.

Välkommen in

till oss!

iiEJ
En Resehyrd-Alla resor
Edsgatan 12A, Vänersborg
Tel. 0521-600 70
Internet: www.ticket.se
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JOHANSSON, THOMAS, Reservdelsman, Vänersborg ............................... .
JOHANSSON, ULF, Slödjlärare, Trollhättan ................................................ .
JOHNSON ARVID, Vargön ........................................................................... .
JOHNSSON, GUNNAR, Produktionsledare, Trollhättan .............................. .
JOHNSSON, FRANK, Adjunkt, Vänersborg, ständig medlem .................... ..
JOHNSON, JAN, Vargön .............................................................................. ..
JOHNSON, ULF, Vargön .............................................................................. ..
JONASSON, EVERT, Aukt.revisor, Göteborg .............................................. .
JONSSON, BROR, Målare, Vargön .............................................................. ..
* JONSSON, BENGT, R .. , Professor, Solna ..................................................... .
JONSSON, BERTIL, Vänersborg ............. ,.................................................... .
JONSON, GUNNAR, 0., Uddevalla ............................................................ ..
JONSSON, LARS, Försäljare, Vänersborg .................................................... .
JONSSON, LEIF, Personalchef, Göteborg .................................................... ..
JONSSON, TAGE, l :e Postiljon, Vänersborg ................................................ .
* JOSEFSSON, GUNNAR, Tjänsteman, Vänersborg ...................................... .
JOSEFSSON, JOHN, Teletekniker, Vänersborg ............................................ .
JOSEFSSON, LENNART, Assistent, Vänersborg ........................................ ..
JOSEFSON, FREDRICK, Vargön .................................................................. .
JOSEFSSON PER-AXEL, Teletekniker, Vänersborg .................................... .
JOSEFSSON, TOBIAS, Vänersborg ............................................................. ..
JÅ TBY, RUNE, Skorstensfejaremästare, Vänersborg ................................... ..
JÄRPLER, LENNART, Vänersborg ............................................... ,.............. .
JÄRPVIK, Curt, Vänersborg ......................................................................... ..
JÄRPVIK, DANIEL, Göteborg ..................................................................... ..
KAAGE, BENGT, Överläkare, Vänersborg .................................................. ..
KANNESTEN, RUNE, Länsråd, Vänersborg ................................................ .
KARLSSON, BERNY, Yrkeslärare, V. Frölunda .......................................... ..
* CARLSSON, BERTIL, Annonskons, Vänersborg ständig medlem .............. ..
KARLSSON, EDUR, Stigtomta ................................................................... ..
** CARLSSON, ELOF, fd Direktör, Vänersborg ständig medlem ..................... .
CARLSSON, ERIC, Förrådsarbetare, Vänersborg ....................................... ..
KARLSSON, ERIK, Sjökapten Vänersborg ................................................. ..
KARLSSON, HERMAN, Fotograf, Vänersborg .......................................... ..
* CARLSSON, INGVAR, Avd. förest, Vänersborg ......................................... ..
* CARLSSON, CARL-OTTO, Spedit, Göteborg ständig medlem ................... .
KARLSSON-BERNDTSSON, KENT, Spanien ............................................ .
CARLSSON, KENTH, Ingenjör, Vänersborg ................................................ .
KARLSSON, KJELL-ANDERS, Typograf, Vänersborg ............................... .
KARLSSON, LARS GUNNAR, Vänersborg ............................................... ..
KARLSSON, LEIF, Vänersborg ................................................................... ..
CARLSSON, LENNART, Mölndal ständig medlem ..................................... .
KARLSSON, LENNART, Grävmaskinist, Vargön ........................................ .
KARLSSON, LENNART, Konditor, Vänersborg ......................................... ..
KARLSSON, MARTIN, Studerande, Vänersborg ständig medlem .............. ..
KARLSSON, PER AXEL, Verkst.montör, Vänersborg ................................ ..
KARLSSON, STIG, Filialföreståndare, Smögen ........................................... .
KARLSSON, SVEN, l:e postilj., Vänersborg .............................................. ..

1957
1958
1938
1931
1939
1960
1962
1917
1920
1930
1934
1931
1963
1952
1918
1931
1964
1948
1973
1941
1972
1931
1947
1946
1977
1932
1919
1941
1944
1932
1904
1915
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1942
1924
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1952
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1952
1946
1955
1927
1976
1925
1936
1926

76
97
98
94
75
98
98
78
91
54
88
82
92
96
80
65
98
75
85
95
94
76
83

95
97
91
82
80
47
97
30
75
96
84
69
47
97
60
82
97
98
47
93
90
87
85
77
85
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SÅ MYCKET KOSTAR LÅNESKYDD.
Du som haralla dina lån hos
stadshypotek eller Handelsbanken
har möjlighet att få låneskydd utan
avgift. Det gäller förstås även dig som
planerar att lägga över alla lån till oss.
låneskydd innebär att din familj
slipper betala din del av skulden och

kan bo kvar i huset, om du skulle gå
bort före 65 års ålder. Det finns
möjlighet till röntebonus istället för
låneskydd.
Kontakta närmaste Handelsbankskontor, så ska vi trygga framtiden åt
dina närmaste.

Handelsbanken
Stadshypotel<
TELEFON 0521-67010
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KARLSSON, SÖREN, Direktör, Vänersborg ................................................ .
CARLSSON, UNO, Åkeriägare, Vänersborg ............................................... ..
KIHLSTEN, CLAES-GÖRAN, Banktjänsteman, Vänersborg ...................... .
KIHLSTRÖM, LARS GÖRAN, Banktjänsteman, Frändefors ...................... .
KJELLSSON, DAN, Vänersborg ................................................................... .
KJELLSSON, JOHAN, Vänersborg .............................................................. .
KJELLSON, MICHAEL, Vänersborg ............................................................ .
KJELLSSON, UNO, Direktör, Vänersborg .................................................. ..
KJERRULF, RAGNAR, Sjöingenjör, Farsta ................................................. .
KNUTSSON, BO, Pol.mag. Vänersborg ...................................................... ..
KNUTSSON, LEIF, Personaltjänsteman, Arvika ........................................... .
KORSE, KARL-GERHARD, Fil.lic., Uppsala .............................................. .
KORSE, YNGVE, Ingenjör, Vänersborg ....................................................... .
KRATZ, HANS, Resebyråchef, Vänersborg .................................................. .
KVIDEN, STIG, Köpman, Vänersborg ......................................................... ..
KÄRVLING, ARNE, Redaktör, Vänersborg ................................................. ..
KÄRVLING, URBAN, Journalist, Herrljunga .............................................. ..
LANDGREN, HENRIK, Stud. Vänersborg ................................................... .
LARSSON, ALF, stationsmästare, Brämhult ............................................... ..
LARSSON, ANDERS, Spånga ständig medlem ........................................... ..
LARSSON, ARNE, Ingenjör ......................................................................... ..
LARSSON, BERTIL, Sjöman, Vänersborg ................................................... .
LARSSON, BÖRJE, Grafiker, Vänersborg ................................................... ..
LARSSON, BJÖRN, Vänersborg .................................................................. ..
LARSSON, DAVID, Vänersborg .......................... ,....................................... ..
LARSSON, GÖSTA, Civilingenjör, Stockholm ständig medlem ................. ..
LARSSON, GÖTE, Posttjänsteman, Göteborg ............................................. ..
LARSSON, HENRY, Rektor, Vänersborg ..................................................... ..
LARSSON, INGEMAR, Civ. ing., Vänersborg ............................................ ..
LARSSON, INGEMAR, Plåtslagare, Huskvarna ......................................... ..
LARSSON, JOHAN, Vänersborg ständig medlem ........................................ .
LARSSON, LARS, Revisor, Hisings-Backa ................................................. ..
LARSSON, LARS, Elektriker, Trollhättan ................................................... ..
LARSSON, LEIF, Vänersborg ...................................................................... ..
LARSSON, MATS, Vänersborg .................................................................... ..
LARSSON ROLF, Underinspektor, Skärholmen ständig medlem ................. .
LARSSON, S ANDERS, Kommunalråd ....................................................... ..
LARSSON, STIG, Direktör, Vänersborg J:e ålderman
Innehavare av gillets medalj ( 1990) .............................................................. ..
LARSSON, SVEN, Butiksbiträde, Vänersborg ............................................ ..
LARSSON, SVEN, Mejerist, Vänersborg ..................................................... ..
LARSSON, SVEN AXEL, Säljare, Göteborg ................................................ .
LARSSON, SVEN-ÅKE, Hamnchef, Vänersborg ......................................... .
LARSSON, TORSTEN , Vänersborg ........................................................... ..
LARSSON, YNGVE, Montör, Vänersborg .................................................... .
LARSSON, ÅKE, Vänersborg ..................... :................................................ ..
LAURELL, BO, Lagerchef, V. Frölunda ...................................................... ..
LAURELL, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg .............................................. ..

1959
1926
1947
1936
1941
1975
1962
1944
1915
1945
1934
1934
1913
1948
1933
1926
1957
1987
1939
1963
1943
1942
1948
1975
1998
1936
1944
1907
1955
1966
1943
1914
1948
1947
1924
1951
1935
1929
1914
1932
1947
1931
1927
1944
1935
1920

98
67
93
65
74
97
95
74
95
90
64

85
74
93
88
82
85
95
77

63
95
81
95
97
98
55
66
76
96
89
66
68
74
96
94
56
94
57
70
75
87
95
95
77

77
79
85
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- Att bo är inte gratis.

- A andra sidan kan
jag låna tryggare än
nagons1n.
o

•

Oavsett om du tar ett nytt bolån eller lägger om
ditt nuvarande bolån till oss kan vi ge dig:
• Även topplån med bunden ränta, så slipper du
oroa dig för räntehöjningar.
• Möjlighet att välja hur länge du vill binda
räntan, 3 månader till 16 år.
• Fritt Låneskydd (om du är under 55 och fullt
frisk). Vid dödsfall slipper de efterlevande ärva
skulden.
Dessutom kan vi erbjuda Lånelöfte, Energisparlån och förmånlig villa-/hemförsäkring mm.
Välkommen in till oss.
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LEVAN, OLOF, Ingenjör, Uddevalla ............................................................. .
LIDEN, JAN-GUNNAR, Vänersborg ............................................................ .
* LIND, HÅKAN, Jur.kand.,Vänersborg .......................................................... .
LIND, JESPER, Vänersborg ......................................................................... ..
* LIND, LARS, Civilingenjör, Lerum ............................................................. ..
* LINDH, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg ......................................... .
** LIND, OLOV, Civilingenjör, Kristianstad .................................................... ..
* LINDBERG, ANDERS, Bankdirektör ........................................................... .
* LINDBERG, BENGT ARNE, Verkstadsarbetare, Vargön ............................. .
* LINDBERG, CARL-AXEL, Ingenjör, Onsala ............................................... .
* LINDBERG, INGE, Expeditionsförman, Vänersborg .................................. ..
LINDBERG, JAN, Ingenjör, Vänersborg ...................................................... ..
LINDBERG, JOAKIM, Vargön .................................................................... ..
LINDESBERG, STEN-OLOF, Livsmedelsassistent, Vargön ........................ .
LINDEN, ARNE, Ingenjör, Halmstad ............................................................ .
LINDEN, LARS, Civilingenjör, Vänersborg ständig medlem ....................... .
* LINDEN, ROLF, Ingenjör, Skärholmen ständig medlem .............................. .
LINDENCRONA, CARL-AXEL, Major, Ängelholm ................................... .
LINDEROTH, LARS, Direktör, Vänersborg ................................................. .
LINDGREN, ARVID, Vänersborg ................................................................. .
* LINDGREN, FOLKE, Fabrikör, Vänersborg ................................................. .
* LINDGREN, KARL ENAR, Direktör, Vänersborg ...................................... ..
LINDHE, RUNE, Representant, Vänersborg ................................................. .
* LINDQVIST, ARNE, Filare, Vänersborg ..................................................... ..
** LINDQVIST, HÅKAN, Kyrkoherde, Göteborg ........................................... ..
LINDSKOG, HANS, Byråchef, Vänersborg .................................................. .
* LINDSTRÖM, LENNART, Rektor, Sandviken ............................................ ..
LINNARSSON, Lennart, Vargön .................................................................. ..
LINNARSSON, JÖRGEN, Ekonomiansvarig ............................................... .
* LINNARSSON, NILS, Posttjänsteman, Hisings-Backa ............................... ..
* LISS, PER ARNE, Vänersborg ...................................................................... .
LIVEN, EJE, f.d förste länsassessor, Vänersborg ......................................... ..
LJUNG, INGEMAR, Vänersborg ................................................................. ..
LJUNGGREN LARS GÖRAN, Inspektör, Frändefors .................................. .
LJUNGSTRÖMER, ARNE, Glasmästare, Vänersborg ................................. ..
LJUNGSTRÖMER, RUNE, Vänersborg ...................................................... ..
LOHEDEN, KARLGUSTAV, Vänersborg .................................................... .
LOHM, SÖREN, Kranmaskinist, Vänersborg .............................................. ..
* LUDWIGSSON, EVERT, Verkst.-föreståndare, Vänersborg ........................ .
LUDVIGSSON, HÅKAN, Mölnlycke ........................................................... .
LUNDBLAD, LARS, Docent, Lidingö .......................................................... .
LUNDBLAD, ROLF, Vänersborg ................................................................. ..
* LUNDBORG, BO, Operasångare, Haninge ................................................... .
LUNDBOR G, ERIC, Köpman ständig medlem ............................................. .
** LUNDBORG, EVERT, Köpman, Vänersborg
Innehavare av gillets medalj ( 1983) ............................................................... .
LUNDBORG, HÅKAN, Vänersborg ............................................................ ..
* LUNDBOR G, JAN, Vänersborg .................................................................... .

1924
1948
1948
1975
1944
1930
1920
1938
1949
1944
1921
1954
1979
1945
1939
1954
1927
1916
1926
1985
1914
1921
1923
1921
1914
1940
1918
1952
1948
1912
1940
1931
1966
1946
1951
1948
1925
1942
1913
1948
1947
1926
1932
1957
1921
1956
1952

93
95
54
83
50
57
45
66
66
65
60
83
88
87
86
75
62
88
94
85
54
65
77

(57) 74
37
94
63
98
97
55
67
96
94
98
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95
95
93
55
95
85
89
66
66
42
73
73
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BRUNNSBORRNING
Geologisk och geofysisk undersökning före borrstart, VLF-metoden.
Samtliga i branschen förekommande garantier. Paketpris.

KomP.Ietta Energibrunnar. Försäljning av värmepumpar.
Högtrycksinjektering av djupborrade brunnar för ökad vattenmängd.
Förmånliga Borrlån
Ring och prata brunn med

Forsane Brunnservice

FRÄNDElORS Tel. 0521-405 11
Mobiltfn 070-590 36 87, 010-287 36 87

HAvltt' A ~M kA(rh\jiT
(AU ' ' ' ,r for ltt{tAHt ketr!

Prins frisersalong
Kungsgatan 17, Vänersborg

SI<ODIGHOS
Sundsgatan 9 Tel 170 30
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** LUNDBORG, STEN; Köpman Vänersborg .................................................. .
* LUNDBÄCK, BENGT, Dialystekniker, Vänersborg ..................................... .
*
*
*
*

*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

LUNDBÄCK, JONAS, Växjö ........................................................................ .
LUNDGREN, SUNE, Rektor, Landvetter ...................................................... .
LUNDGREN, ÅKE, Kriminalinspektör, Södertälje ...................................... .
LUNDH, GUNNAR, Polismästare, Vänersborg ............................................ .
LUNDIN, GUNNAR, Köpman, Vänersborg ................................................. .
LUNDIN, IVAR, Avsynare, Vänersborg
Innehavare av Gillets medalj (1995) ............................................................. ..
LUNDIN, JAN, Vänersborg ........................................................................... .
LUNDIN, PER, Affärsbiträde, Vänersborg ................................................... ..
LUNDQVIST, ULF, Banktjänsteman, Vänersborg ........................................ .
LUNDSTRÖM, HERBERT, Länsveterinär, Vänersborg ............................... .
LUNDVIK, MAGNUSSON, ULF, Tandläkare, Källby ................................. .
LÅNG, BÖRJE, Kurator, Trollhättan ............................................................. .
LÅNG, KENT, Bankdirektör, Vargön ............................................................ .
LÅNG, OWE, Revisor, Varg ön ...................................................................... .
LÅNG, STIG-ARNE, Konsult, Norrköping .................................................. .
LÖFGREN, BENGT, Bagerikonditor, Vänersborg ........................................ .
LÖNNEHAG, HENRY, f d. Krim.kommissarie, Vänersborg ......................... .
LÖVBER G, THORE, f d. chefsåklagare, Vänersborg .................................... .
MAGNUSSON, ARNE, Direktör, Essen, Tyskland ....................................... .
MAGNUSSON, DICK, Vänersborg .............................................................. .
MAGNUSSON, NILS, Folkskollärare, Ljungskile ....................................... ..
MAGNUSSON, PER, Stockholm .................................................................. .
MAHL, LENNART, Särö ............................................................................... .
MALCOLM, KARL-ERIC, Redaktör, Vänersborg ....................................... .
MALM, GÖTE, Vänersborg .......................................................................... .
MARKLUND, BERTIL, Överläkare, Vänersborg ........................................ ..
MELIN, GEORG, Försäljningschef, Vänersborg .......................................... .
MILLIN G, THORE, Flygtekniker, Vänersborg ............................................. .
MOLLBER G, RUNE, Annonskonsulent, Vänersborg ................................... .
MOLNIT, PER,Arkitekt, Vänersborg ............................................................. .
MOSSBERG, BERTIL, Herr, Uddevalla ....................................................... .
MOSSBERG, LEIF, Arbetsledare, Vänersborg .............................................. .
MÅNGBER G, CARL ERIK, Underinspektor, Hallsberg .............................. .
MÅRTENSSON, ARNE, Bankdirektör, Stockholm ..................................... ..
MÅRTENSSON, BERNT, Ekonomidirektör, Skövde .................................. ..
NIKLASSON, HANS, Vänersborg ................................................................ .
NIKLASSON, JAN, Vänersborg .................................................................... .
NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör, Vänersborg ................................ ..
NILSSON, BO, Bankkamrer, Hisings-Kärra ................................................ ..
NILSSON, HANS, Skene .............................................................................. .
NILSSON, HOLGER, Hantv.förest. Vänersborg ........................................... .
NILSSON, JAN-ERIK, Fordonsmek. Vänersborg ......................................... .
NILSSON, CARL-ERIK, Droskägare, Vänersborg ....................................... .
NILSSON, LENNART, Herr, Haninge .......................................................... .
NILSSON, NILS, Brålanda ............................................................................ .
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1941
1975
1913
1946
1935
1921

42
67
80
53
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1919
1936
1953
1946
1936
1926
1933
1940
1963
1953
1938
1918
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1913
1943
1940
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1936
1928
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1945
1922
1924
1925
1919
1937
1931
1923
1951
1958
1966
1964
1925
1944
1923
1913
1954
1920
1943
1935

52
69
55
93
89
64
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80
97
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65
95
97
80
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80
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85
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Du är naturligtvis alltid välkommen

HIT
MED

till oss på banken för att Ia. råd och prata

oss om bästa sättet att Ia. ränta på

PENGARNA
Du inte behöver just för tillfållet.

Handelsbanken
Vänersborg
Tel. 0521 - 670 1o
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NILSSON, PER-AXEL, Överskötare, Vänersborg ....................................... .
NILSSON, PER GÖSTA, Bokbindarrnästare, Värnamo ................................ .
NILSSON, PETER, Kontorist, Vänersborg ................................................... .
NILSSON, RAGNAR, Ingenjör, Vargön ....................................................... .
NILSSON, SUNE, Brunnsborrare, Vänersborg ............................................. .
NILSSON, SÖREN,.Vänersborg .................................................................... .
NISSEN, PETER, l :e antikvarie, Vänersborg ............................................... .
NORDGREN, KENT ALLER, Ingenjör, Vänersborg .................................... .
NORDIN, TORSTEN, Överste, Vänersborg .................................................. .
NORDQUIST, HANS, Vänersborg ................................................................ .
NORDQVIST, PER-OLOF, Försäljare, Vänersborg ...................................... .
NORDQVIST, YNGVE, Direktör, V. Frölunda ............................................. .
NORLIN, BERNDT-OLOF, Vänersborg ....................................................... .
NORRMAN, TOMMY, Posttjänsteman, Vänersborg .................................... .
NYLEN, TORE, Civilingenjör, Lidköping ................................................... ..
NYMAN, SVEN, Ingenjör, Vänersborg ......................................................... .
NY STRÖM, KARL FREDRIK, Ingenjör, Vänersborg .................................. .
NY STRÖM, ULF, Smältv. arbetare .............................................................. ..
ODELIUS, ERIK, Snickare, Vänersborg ....................................................... .
ODELIUS, SVEN ERIK, Vänersborg ........................................................... ..
OHLSSON, TAGE, Tegelmästare, Hallsberg ................................................. .
OLANDER, T ÅGE, Göteborg ....................................................................... .
OLAUSSON, GÖRAN, Trollhättan ............................................................... .
OLSEN, POUL, Frisörmästare, Vänersborg .................................................. .
OLSSON, BERTIL, Vaktmästare, Vänersborg .............................................. ..
OLSSON, FOLKE, Tekniker, Vänersborg ..................................................... .
OLSSON, GERT, Arkitekt, Vänersborg ......................................................... .
OLSSON, GUSTAF, Tekn. lärare, Vänersborg ständig medlem ..................... .
OLSSON, CHRISTER, V. Montör, Vänersborg ........................................... ..
OLSSON, LARS, Rörmontör, Vänersborg .................................................... .
OLSSON, LENNART, Ingenjör, Vänersborg ............................................... ..
OLSSON, ROGER, Vänersborg .................................................................... .
OLSSON, ROLF, Företagsekon om, Vänersborg ........................................... .
OLSSON, ÅKE, Köpman, Vänersborg .......................................................... .
OLZON, AXEL, Överläkare, Vänersborg ...................................................... .
OREHULT, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg .................................................. .
PALM, STIG-LENNART, Ingenjör, Linköping ............................................ ..
PALMSTRÖM, ALLAN, Lärare, V: a Frölunda ständig medlem ................... .
PALMSTRÖM, NILS, Fabrikör, Vänersborg innehavare av gillets
medalj (1980) ................................................................................................. .
PALMSTRÖM, UNO, Journalist, Stockholm ständig medlem ...................... .
PATRIKSSON, ANDERS, Ingenjör, Vargön .................................................. .
PATRIKSSON, HENRIK, Ingenjör, Vänersborg ........................................... .
PATRIKSSON, JÖRGEN, Fabrikör, V:a Frölunda ........................................ .
PATRIKSSON, HÅKAN, Ekonomidirektör, Vänersborg .............................. .
PATRIKSSON, MAGNUS, Kammarrättsassessor, Jönköping ...................... .
PATRIKSSON, RUNE, Köpman, Vänersborg .............................................. ..
PERMVALL, OSKAR, Civilingenjör, Älvsjö ................................................ .

1923
1925
1971
1926
1923
1938
1947
1937
1916
1925
1963
1930
1942
1944
1935
1922
1928
1967
1934
1957
1913
1921
1938
1938
1921
1929
1933
1918
1956
1935
1928
1969
1949
1945
1919
1937
1930
1933

78
80
97
89
58
98
81
81
87
95
92
77
97
90
89
89
58
95
79
79
79
95
99
91
60
48
89

83
74
88
82
76
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1947
1960
1965
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1937
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52
76
85
85
76
94
85
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88

72

83
75
78
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72
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VÄNERSBORGS MUSEUM
-Det museihistoriska museet Upplev världen på 1880-talsvis i Sveriges äldsta bevarade museimiljö. Världsberömd afrikansk fågelsamling. Andra unika samlingar. Museibutik.
Öppet: sept- maj: tisd 12-19, lörd-sönd 12-16,juni-aug: tisd 12-19,
onsd, torsd, lörd, sönd: 12-16
Entre: Vuxna 20:-, Barn t o m 16 år: Fri entre

Medicinhistoriska museet visar
förändringen inom sjukvården
såväl den somatiska som psykiatriska som veterinärmedicinen.

MEDICINHISTORISKA
MUSEET
VÄNERSBORG

Museet är öppet:
Onsdagar 13-16, sista söndagen
varje månad 13-16.
Övriga tider efter överenskommelse, tel. 0521-276307.

Älvsborgs länsmuseum
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PERSSON, HANS OLOF, studerande, Vänersborg ...................................... .
PERSSON, JONNY, Fastighetsmäklare, Vänersborg ................................... ..
PERSSON, SVEN-OLOF, Vänersborg .......................................................... .
PERSSON, THORE, !:e byråsekr, Vänersborg ............................................. .
PETERSSON, EDGAR, Vänersborg ............................................................. .
PETERSON, ERNST, F.d. Ekonomichef ...................................................... ..
PETTERSSON, KARL AXEL, Västra Frölunda .......................................... ..
PETERSON, CHRISTER, Kommunalarbetare, Vänersborg ......................... .
PETTERSSON, NILS ÅKE, Vänersborg ...................................................... ..
PETERSSON, OLOF, Montör, Vänersborg .................................................. ..
PETERSON, SVEN GUNNAR, Polisman, Vänersborg
Innehavare av gillets medalj (1992) .............................................................. ..
PETERSSON, BJÖRN, Herr, Vänersborg .................................................... ..
PETTERSSON, KJELL, Billackerare, Vargön .............................................. .
PETTERSSON, OLOF, Förman, Vargön ...................................................... ..
PETTERSSON, TOMMY, Grästorp .............................................................. .
PRINS, EDDIE, Frisör, Vänersborg ............................................................... .
PRINS, SETH, Frisör, Vänersborg ................................................................. .
PÅLSSON, ÅKE, Trollhättan ........................................................................ .
PÅR UD, NILS, Universitetslektor, ständig medlem
Innehavare av gillets medalj ( 1980) ............................................................... .
QUENTZER, BERTIL, Lektor, Vänersborg ................................................. ..
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 .............................................. .
RICKMARKER, ÅKE, Brevbärare, Vänersborg .......................................... ..
ROHDIN, BERTIL, Herr, Trollhättan ........................................................... ..
ROSELL, SVEN ÅKE, Vänersborg ............................................................... .
ROSEN, GUNNAR, Ingenjör, Göteborg ....................................................... .
ROSEN, UNO, Civ.ing. Kungälv ................................................................... .
ROSENGREN, KARL-ERIK, Ingenjör, Vänersborg ..................................... .
ROSLIN, LENNART, Ingenjör, Linköping .................................................. ..
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 .............................................. .
RYDBERG, EVERT, Lagerchef, Påarp ........................................................ ..
RYDBERG, LENNART, styckmästare, Vänersborg .................................... ..
RYDHOLM, YNGVE, Arkivchef, Vaxholm .................................................. .
RÅDBER G, JAN ERIK, f.Vattenrättsingenjör, Vänersborg .......................... .
RÅGVIK, HARRY, Enhetschef, Vällingby .................................................... .
SAEDEN, ERIK, Hovsångare, Professor, Enebyberg ................................... ..
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Har Du en personlig Bankman?

Vill du ha en egen kontakt på banken?
Någon som sätter sig in i din och familjens ekonomi, ser helheten
och kan hjälpa dig i frågor som har med sparande, finansiering,
låneskydd, försäkringar m.m. att göra.
När du behöver hjälp eller funderar över någonting, vet du vem
du ska kontakta. Du som har en Personlig Bankman, får också
automatiskt del av en rad andra förmåner.
Hör av dig, så berättar vi mer om vad det betyder att ha en
Personlig Bankman i Nordbanken

Välkommen!

Merita-Nordbanken
Edsgatan 21, Vänersborg • 0521-120 05 • vanersborg.3049@nb.se • www.nb.se
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SAHLIN, EDGAR, F.handl. Vänersborg ....................................................... .
SAHLIN, PER-ANDERS, Fil.kand. Enskededalen ...................................... ..
SALLANDER, CURT, Vänersborg ................................................................ .
SALANDER, HÅKAN, Doktor, Vänersborg ................................................. .
SALONEN, ARVID, Studerande, Vänersborg ............................................... .
SALONEN, BÖRJE, Örebro .......................................................................... .
SALONEN, EMIL, Studerande, Vänersborg ................................................ ..
SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg ................................................. .
SALONEN, OSKAR, Vänersborg ................................................................. .
SALONEN, RISTO, Snickare, Vänersborg ................................................... .
SAND, NILS OLOF, Köpman, Vänersborg ................................................... .
** SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg ............................................... .
SANDELMAR K, EINAR, Avdelningsschef, Vargön ................................... .
* SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vänersborg ........................ .
SANDSTRÖM, LENNART, Advokat, Vänersborg ....................................... .
SCHÄRBERG, HENRY, Vänersborg ............................................................ .
SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla ................................... .
SCHWITZGOLD, ROBERT, Vänersborg ..................................................... .
SELSTAM, URBAN, Docent, Vänersborg .................................................... .
SIGURDSSON, SVEN, Skadeinspektör, Hisings-Backa ............................. ..
* SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan ............................................... .
* SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Västerlanda ................................................ .
SJÖÖ, INGVAR, säkerhetschef, Trollhättan ................................................. .
SJÖÖ, LEIF, Direktör, Göteborg .................................................................... .
* SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg ................................................................... .
SJÖBERG, LEIF, Vänersborg ........................................................................ .
SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg ....................................................... .
SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings-Backa ........................... .
* SJÖSTRAND, ERNST, sjukvårdare, Vänersborg ......................................... .
SJÖSTRAND, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ............................................ ..
SJÖSTRAND, OSKAR, Stud. Vänersborg .................................................... .
SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg ...................................................... .
SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg .............................. .
SKOOGH, ANDREAS, Stud, Vänersborg .................................................... ..
* SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Vänersborg
Ersättare i styrelsen ........................................................................................ .
SKOOGH, JAN-OLOF, Marknadsutvecklare, Karlstad ............................... ..
* SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg ................................... .
SKOOGH, LENNART, Herr, Sollentuna ...................................................... ..
SKOOGH, MARCUS, Vänersborg ................................................................ .
SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan ............................................................. .
SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg .......................... .
SMITH, BJÖRN, Överläkare, Vänersborg .................................................... ..
* SOLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg .................................................. .
* SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg ......................................... .
STALFORS, LEIF, Vänersborg ...................................................................... .
STALFORS, TOMAS, Vänersborg ................................................................ .
STENBERG, BERTIL, Kapten, Vänersborg .................................................. .

*

1910
1945
1926
1939
1980
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1987
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1911
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1936
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1957
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1932
1918
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1958
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1973
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1979
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34
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57
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77
87
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Butik: Skyttegatan 12, Vänersborg, 0521-680 55
Rörarbeten: Vänersborg 0521-680 55,
Trollhättan 0520-334 40, Uddevalla 0522-5116 66

www.ela.2stad.se
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STENSTRÖM, GÖRAN, Pol. mag. Göteborg ................................................ .
STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg ........................................... .
STERNER, ANDERS, Instrumentkontroll, Vänersborg ................................ .
**STERNER, SVEN-AXEL, Taxeringsdir. Vänersborg ................................... .
STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg ...................................... .
STRAND, JOHAN, Vänersborg .................................................................... .
STRAND OLLE, Vänersborg ........................................................................ .
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Uddevalla ........................................... .
STRANDBERG, CARL-ERIC, Vänersborg .................................................. .
STRIVE, STAFFAN, Sjökapten, Vänersborg ................................................ .
STRÖM, PER, Byggnadsingenjör, Motala .................................................... .
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Stockholm ............................................. .
* STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg ...................................................... .
STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg .................................... .
STÅHLBERG, PER OLOF, Plåtslagare, Vänersborg .................................... .
STÅLHEIM, IVAN, Representant, Vänersborg ............................................. .
STÅLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan .................................................... .
SULTAN, ANDERS, Ingenjör, Vänersborg .................................................. ..
SULTAN, JAN, Verkmästare, Vänersborg ..................................................... .
SUNDBERG, BILL, Konsult, Åsensbruk ...................................................... .
SUNDBERG, GILBERT, Konditor, Vänersborg ........................................... .
SUNDEFORS, BILL, Konsult, Åsensbruk .................................................... .
SUNDEFORS, HARTVI G, Fd Järnvägsexp. Vänersborg ............................. .
SUNDELIUS, BJÖRN, Mellerud .................................................................. .
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg ................................................. ..
SUNDELL, SUNE, Överingenjör, Vänersborg .............................................. .
SUNNERDAHL, HANS, Herr, Vänersborg ................................................. ..
SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg ............................... .
SVANBERG, GÖSTA, Civilekonom, Vänersborg ......................................... .
SVANBERG, HENRIK, Vänersborg ............................................................. .
SVANBERG, MAGNUS, Vänersborg ........................................................... .
SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Vänersborg ............................................. ..
SVANBERG, PER-OLOF, El.ingenjör, Vänersborg ...................................... .
SVANBERG, ÅKE, Informationschef, Göteborg .......................................... .
* SWAREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg .......................................... .
* SWAREN, STEN, f.d Landstingsdirektör, Vänersborg .................................. .
SVEDUNG, MIKAEL, Studerande, Vänersborg ........................................... .
** SVENSSON, ALF, Direktör, Vänersborg ..................................................... ..
SVENSSON, ALF, Bussägare, Vänersborg .................................................. ..
** SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg ............................................... ..
* SVENSSON, BENGT,Representant, Vänersborg .......................................... .
SVENSSON, BERTIL, Brandförman,Vänersborg ......................................... .
SVENSSON, CHRISTER, Verkstadsmontör, Vargön .................................... .
SVENSSON, EVERT, Ingenjör, Vänersborg ................................................ ..
SVENSSON, GÖSTA, Yrkeslärare, Vargön ................................................. ..
SVENSSON, JOHAN, Göteborg, ständig medlem ....................................... ..
SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Barsebäck ............................................. .
SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg ............................................... ..
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97
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Sundsgatan 9 • 462 21 Vänersborg
Tei.0521 -138 75
Storgatan 1O • 464 30 Mellerud
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N etwork Connectivity AB

•

NET·CON
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Ledande leverantör av avancerade nätverksinstallationer och kommunikationssystem.
Stampgatan 12, Trestads Center, 462 73 VÄNERSBORG
Tel.: 0521 - 255450
E-post: ncvbg@netcon.pulsen.se

SVENSSON, LENNART, Vänersborg ........................................................... .
SVENSSON, OLLE, Vänersborg ................................................................... .
SVENSSON, PETER, Göteborg, ständig medlem ........................................ ..
SVENSSON, REINE, Vargan ........................................................................ .
SVENSSON, SVEN EVERT, Driftsverkm. Eskilstuna ................................. .
** SVÄRD, TAGE, Helsingborg ......................................................................... .
** SVÄRD, YNGVE, Eldare, Skärhamn ............................................................ .
SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg ......................................... ..
SÖDERQVIST, BIRGER, Högsäter .............................................................. .
SÖDERQVIST, NILS-ERIK, Riksdagsman, B rälanda .................................. .
SÖDERQVIST, GUNNAR, Snickare, Vänersborg ....................................... ..
SÖDERSTRÖM, GÖRAN, Fd skogsdirektör, Vänersborg ............................ .
SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg ............................................................... .
* SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg ..................................... ..
SÖDERSTRÖM, STIG, Vänersborg .............................................................. .
SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg ...................................... ..
TALLBO, BO, Sportchef, Vänersborg ........................................................... .
**TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile ............................ ..
* TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg ........................................................... .
TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg ..................................... .
* THERNQUJST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg,
2:a ålderman. Innehavare av Gillets medalj (1990) ...................................... .
THORELL, SUNE, Ekonomisekreterare, Uddevalla ..................................... .
THORNELL, NILS, Bankdirektör, Vänersborg ............................................. .
THUFVESSON, ALLAN, Servicechef, Vänersborg ..................................... .
THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg ............................... ..
* TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg ............................................. .
* TIBBLIN, BERT, Direktör, Främmestad ....................................................... .
* TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Lerum ................................................. .
TIBBLIN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vargön ............................................. .
TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås ............................................... .
TOMELIUS, HALVARD, Vänersborg ........................................................... .
TURTELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg ...................................... ..
TVIKSTA, INGEMAR, Herr, Vänersborg .................................................... ..
TÖRNER, SVEN-OLOF, Vargön ................................................................... .
UGGLA, ARVID, Professor, Uppsala ............................................................ .
ULLDAHL, CONNY, Distributör, Vänersborg ....................... :..................... ..
ULLDAHL, ÅKE, Badmästar~, Vänersborg .................................................. .
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg ..................................... .
* ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mag. Belgien ........................................................ .
UTTER, KARL ANDERS, Frändefors .......................................................... .
VILGEUS, JAN, Lagman, Saltsjö - Duvnäs .................................................. .
WADMAN, DAG, Bankdirektör, Vänersborg .............................................. ..
WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön .................................................... .
WAHLIN, BJÖRN, Distr.överläk, Vänersborg .............................................. .
* WAHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Bisittare
Innehavare av Gillets medalj (1989) .............................................................. .
WAHLIN, JACOB, Vänersborg ..................................................................... .
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Torkutrustning för
pappersindustrin
Box 59, S-46221 VÄNERSBORG
Tel. 0521-67620

Välj din bil hos

BI.ENNERMARKSI
TROLLHÄTTAN
0520-48 92 00
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WAHLIN, TORKEL, Docent, Vänersborg ..................................................... .
WALLENBERG, REINHOLD, Posttjänsteman, Vänersborg ........................ .
WALLIN, BJÖRN, Civilingenjör, Vänersborg .............................................. .
WALLIN, KENNETH, Målare, Vänersborg ................................................. ..
WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg .................................................... .
WALTIN, STEN-ÅKE, Redaktör, Vargön ...................................................... .
WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg ............................................. .
WEGRAEUS, BJÖRN, Stockholm ................................................................ .
WEGRAEUS, ERIK, Riksantikvarie, Stockholm .......................................... .
WEGRAEUS, FREDRIK, Stockholm ........................................................... .
** WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta ..................................................... .
* WEISS, ANDERS, Byrådirektör, Karlstad ................................................... ..
* WELANDER, GÖSTA, Bitr. Länspolismästare, Järfälla ............................... .
* WELANDER, STEN, Kronofogde, Lund ...................................................... .
WELEN, LARS, Handelsbiträde, Vänersborg ............................................... .
WELEN, PER, Civ.Ingenjör, Trollhättan ....................................................... .
WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg ................................... ..
WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg ...................................... ..
WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg ....................................................... .
WENNERBERG, LARS, Advokat, Vänersborg ............................................ .
WENNHAGE, PER, Civ. ing., Vänersborg ................................................... .
WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg .................................................... .
* WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .................................................... .
WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg .................................................... .
* WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg ............................................................ .
WERNER, SVEN, Tekn. Dr, Haverdal .......................................................... .
VESSBY, SVEN-OVE, Reparatör, Frändefors .............................................. .
WESTERBERG, BERTIL, Malmö ................................................................ .
WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg .................................................. .
WESTERBERG, LARS, Vänersborg ............................................................. .
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg .................................... .
WESTERLUND, ÅKE, Kamrer, Göteborg .................................................... .
* WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg ........................................ .
WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg .................................................. .
** WETTERLUNDH, SUNE, Verkst.direktör, Malmö ..................................... ..
WIK, INGEMAR, Vänersborg ....................................................................... .
* WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum .............................................................. .
WULF, GUNNAR, Direktör, Stockholm ...................................................... ..
V ÄNERLÖV, INGEMAR, Riksdagsledamot, Vänersborg ............................ .
* W ÄRNE, ORVAR, Kontorist, Trollhättan ..................................................... ..
YBRING, ELOF, Täby ................................................................................... .
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekr., Vänersborg ......................... .
* ZETTERBERG, KARL-GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg ................... .
* ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg .................................................. .
* ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg ..................................................... .
ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg ............................... .
ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg ................................................ .
* ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg .......................................... .
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~änsförsäkringar

Alvsborg -nu ocksåbank

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

--VÄrtERSBORGS - SVETS & MEK. VERKSTAD AB
TORE GRANOVIST
Utför:

plåtarbeten
maskinmontage
industri- och kontorsbyggnader
industrireparationer, stålkonstruktioner
maskinbearbetning

Verkstad och Kontor
Regementsgatan 36
Postadress Box 256
462 23VÄNERSBORG

Telefon 0521·620 20- MBS nr 0047-406 25
MOBIL 01 0·237 27 73, 237 39 17

Vi har svarat för trycket av årsskriften
(68:e året i följd)

CARLSSONS TRYCKERI
Kyrkogatan 21 • Box 134 • 462 22 Vänersborg
Telefon 0521-620 25 • Telefax 0521- 191 19
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ÅHLUND, BO, Ingenjör, Vänersborg .............................................................
** ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad.....................................
ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla.....................................
ÖBORN, LENNART, Verkstadsarbetare, Vänersborg ....................................
ÖRTENBLAD, ROLF, Distriktschef, Vargön .................................................
ÖSTERBERG, JAN, Inköpschef, Ljungskile .................................................
* ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ......................................

Antal medlemmar 928
*tilldelade 25-årstecknet
**tilldelade 50-årstecknet

1944
1922
1924
1934
1934
1937
1920

95
46
85
95
93
90
74

Gillets Postgironummer är 32 93 19-8

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet
anmäla ev. ändring av adress, titel m.m. till
Vänersborgs Söners Gille
Göran Hagborg, Edsgatan 2
462 34 Vänersborg
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• Konditori
• Bageri
• Cafeteria
• Ilieservering
• Smörgåstårtor
• Landgångar
• Smörgåsar

Allt i TEGEL
AB TENGGRENSTORPS

TEGEL
Tel. 7110 11 -165 50

462 01 Vänersborg

SVARVAREGATAN 4, VÄNERSBORG • TEL 0521-120 00
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VANERSBORGS MALERI
Verkstaden Sundsgatan 37

Tel. 71 12 25

Vi utför under ansvar alla slag av
MÅLNINGSARBETEN

Nybyggnader Reparationer

En köpupplevelse!
Allt en golfspelare kan önska sig

flt-sliBll IHBP
-Säljande samarbete på 190 orter-

.

.~VENSK fASTI6HETSFÖRMEDUN6
Edsgatan 6 VÄNERSBORG Tel. 0521-655 50
ENDA FRISTAENDE RIKSOMFATTANDE MÄKLARFÖRETAG

99

TAXI VÄNEISDORG
266600
HERBERTS
,',.11111111: ,MIIII;i'lfi ,
~

!

'

\

»

•

~

~

>

Residensgatan 16, 462 33 Vänersborg, 0521-100 39
Storgatan 13, 464 31 Mellerud, 0530-100 12

BILSERVICE
SUNE FREDMAN

Marieravägen 25, 46237 VÄNERSBORG
Tel. 0521-62222, Bostad 0521-17479
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Gåvor av värde
finner Ni bland vår utsökta
sortering i guld· och silver·
arbeten samt matsilver

Vänersborgs Guld AB
Edsgatan 18

VÄNERSBORG

Tel. 102 26

ARKONSULT
Lennart Hansson
Kyrkogatan 15, 462 33 Väners borg,
Tel 0521 - 197 40, Fax 0521 - 7114 11

Förmedling och värdering av fastigheter

BOUPPTECKNINGAR
ARVSKIFTEN • TESTAMENTEN • DEKLARATIONER

interflora® fj

BLOIIIOGBAI"

Box 1, Edsgatan 16,462 21 Vänersborg
Telefon 0521-100 63, 622 20
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'~~ngves'~
!f!!("

. ,;LEKTRONIK AB

Y

-

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

00
Auklotis&rad
antennservice

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

SPECIALRESOR
•
••

AR VAR SPECIALITET!

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

0521·
666 66

• F~RETAGSRESOR
• FORENINGSRESOR
• GRUPPRESOR

• SPORT·
OCH

IDROTTSRESOR

Du är alltid välkommen att prata bussresor med oss!

VÄNERSBORCS
fillinn VL liNJETRAFIK
~=·.··.
- =-~'""''··!:~~
Bo1

JO», 462 OJ

VÅNERSIORG

Telefax 651 30

5, Torpa ind.område

PHILIPS
TV- VIDEO
Fri hemkörning och installation

T

R.AI>IC>

~

TV

[ ..L....J"LJ..I1d..:I..I1S
~
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[]

Sundsgatan 21, Vänersborg tel. 105 43

l

AFFÄRSJURIDIK
FAMILJERÄTT-. SKADESTÅND • BROTTMÅL
KoNKURSER • FöRsÄKRINGsÄRENDEN • FAsTIGHETsRÄTT
HYREs- o ARRENDERÄTT • BouTREDNINGAR • TRAFIKRÄTT
ALLMÄN RÄTTSHJÄLP • RÄTTSSKYDD

ADVOKATERNA
BERNLING · BoBERG · CEDER
Box

12

TEL

o

w

9 · 462 21 VÄNERsBORG
0521-66200. TELEFAX 0521-66229
·KuNGsGATAN

När Du skall köpa nästan ny bil
köp den hos

NYM

IL

Tenggrenstorpsvägen 12 Vänersborg
0521 - 670 04 • www.nymansbil.se

•

ta
Vänersborgs Bokhandel
Kungsgatan 5, Box 88, 462 21 Vänersborg
Telefon 0521-679 00. Telefax 0521-71 l O51

KYL- FRYS- TVÄTT- DISK- SMÅEL
SYMASKINER- BÅTAR- MOTORER

Skyttegatan 3- Tel. 0521-613 50,17216- Vänersborg
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Att välja rätt

FASTIGHETSBYRÅ
är början till en bra affär

~ V~p.ersborgs

u-:-fJ
MAKLAREN
Sundsgatan 25- Vänersborg
0521- 128 00

Vänerhamn
Vänersborgs hamn - i nyckelposition vid Vänern
skeppsstuveri - uthyrning av truckar och hjullastare

0521-678 95

Gillebröder ekiperar sig bäst hos

EDSGATAN 14 VÄNERSBORG TEL 104 14
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REKI.AM & GRNISKA Al

Inte störst, men vackrast!

Regemerrtsgoton 29 • 462 32 Vänersborg • tel 0521-621 95 • fox 0521·168 08

VÄLKOMMEN
till en bra livsmedelsbutik
i centrum
Sundsgatan 19 B, Vänersborg, tel. 0521-660 55

VANERSBORGS
BOST.ÄDER

GILLEBRÖDER
bor gärnahos
Vänersborgsbostäder
0521 - 260 260
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MUSVAGNSNUIIY

Trestad Center - Vänersborg - 0521-25 53 30

INTERSPORI

Vänersborg ~~,n5~~f-~f~g7o6

f.d. Poul Olsens
Frisersalonger AB

Edsgatan 20
462 33 Vänersborg
0521-668 30
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Välkommen
på en nostalgitripp
tillbaka till 60-talet

~~
Box 140
462 22 Vänersborg

LK:s Tandtekniska AB
Tel 0521 - 66228, 18905
Allt inom tandteknik
Guld, titan, helkeram, kobolt-krom

•

Med hjälp av lasersvets lagar vi även glasögonbågar i titan
samt guldsmycken (Östra vägen 8, Vänersborg)

Team
Love me

tänder...
Edsgatan 23 • tel 0s21-71 18 88
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ALONEN
Modern munvård inom
PRAKTIKERTJÄNsT

öe<.

0

.~e-o<-o

Låt din hustru/sambo
sticka in till
Cjarn- och Broderiaffären

Sundsgatan 7, Vänersborg

Vi har Trestads största utbud
av bussresor.
Vi arrangerar Er grupp och konferensresa,
ring oss för en förmånlig offert

ReseMakar
0521-695 35

n
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Arets bil i Europa
Ford Focus
köper Du hos

Trestads Center
stampgatan 12
Tel. 0521-25 56 60
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styrelseberättelse
styrelseberättelse för Vänersborgs Söners Gille verksamhetsåret 1998.
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande
berättelse för verksamhetsåret 1998. Gillets 93:e verksamhetsår.
Gillet har under året samlats till Årsstämma den l april och till
Högtidsstämma den 30 oktober, vid båda tillfållena i Firnurarelogens
lokaler.
Vid Årsstämman redogjorde Hans Lindskog för vad BU-arbetet betyder för vår region och vid Högtidsstämman gav gillebrodern och BUambassadören Bengt K.Å. Johansson uttryck för Sveriges uppfattning
om det framtida Europa .
Stellan Granath tilldelades Gillets medalj och Karl-Eric Amgård,
Sixten Fasth, Yngve Korse, Lars Larsson, Valda Siljevall och Harry
Östling 25-årstecknet.
Gillet har under året medverkat i flera aktiviteter.
Gillet var ekonomisk garant vid konserten som Vänersborgs Storband gav tillsammans med Björn Skifs.
Gett ekonomiskt bidrag till stadsmusikårens nya uniformer.
Utdelat Gillets Ungdomsstipendium till Vänersborgs segelsällskaps
Jollesektion och seglarflickorna Caroline Johansson, JohannaLarsson
och Martina Söderbom.
Mottagit en donation från makarna Allan och Tyra Lindström.
Donationen utgör Elis Ullmans Minnesfond för trumpet och orgelstuderande vid Musikhögskolan i Göteborg.
Gillet har under året haft 12 protokollförda sammanträden. Styrelse
och beredningsnämnd har dessutom varit samlade till
arbetssammanträden för skötsel av hus och trädgård vid Gillets lokaler
på Kronogatan.
Gillets årsskrift har utkommit med sin 67:e årgång.
Styrelsen har under året bestått av Stig Larsson Förste Ålderman,
Kjell Thernquist Andre Ålderman, Göran Hagborg Kassafogde, JohnOlov Ericsson Gillevärd, Göran Ahlin Gilleskriv are, Mauritz Björnberg
och Carl-Viking Wahlin Bisittare.
Vänersborg i mars 1999.
Kjell Thernquist
Stig Larsson
Göran Hagborg
John-Olov Ericsson
Mauritz Björnberg
Carl-Viking Wahlin
GöranAhlin
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Arsbokslut 1998
Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter ................. .
Ränteintäkter Gillet ............ .
Ränteintäkter Fonder .......... .
Övriga intäkter .................... .

117 060:462:24 288:150:-

.111.2§9~:

Summa

Balansräkning 199712 31
Tillgångar
Kassa bank postgiro ................. 419 389:Fonder ...................................... 789 446:Inventarier ................................. 45 000:Interna fordringar....................... 18 150:-

Kostnader
Kostn årsskrift .....................
74 506:Annonsintäkter .................... ./. 27 900:Nettokostnad årsskrift..........
46 606:Lokalkostnader ................... .
Telefon porto ...................... .
Sammanträdeskostn ............ .
Medlemsregistrering ........... .
Uppvaktningar .................... .
Annonsering ....................... .
Övriga kostnader ................ .

46 071:5 837:3 609:9 970:11 240:1 706:8 019:-

Årets resultat ....................... .

-8 902:-

Summa

141 960:-----------

Skulder, Eget kapital
Diverse skulder ............................ 5 100:Eget kapital Fonder ................. 952 499:Eget kapital Gillet .................... 314 386:-

l 271 985:-

GRANSKNINGSBERÄTTELSE
Undertecknade, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper
och förvaltning för 1998, 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 handlingarna, bokföreningen, inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets förvaltning.
Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen
avser
Vänersborg den 7 april 1999
KentLång
Granskningsman
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BengtFlink
Granskningsman

V ÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1998
Styrelse
LARSSON, STIG, Direktör, Förste Ålderman 1990 (1974)
THERNQUIST, KJELL, Redov.konsult, Andre Ålderman 1993 ( 1974)
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Gilleskrivare 1995 (1990)
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult, Kassafogde 1993 (1980)
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Gillevärd 1993 (1980)
WAHLIN, CARL-VIKING, Banktjänsteman, Bisittare 1994 ( 1972)
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Bisittare 1993 (1980)
SKOOGH, GUNNAR, Fastighetsmäklare, Ersättare 1990
BERGER, GUNNAR, Ersättare 1995
Beredningsnämnd

GILLESKRIVAREN
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare
SALONEN, LARS, Tandläkare
LIND HÅKAN, Jur. kand
LUNDBORG, ERIC, Köpman
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekreterare
Årsskriftsnämd

LARSSON, STIG, Direktör
WAHLIN, CARL-VIKING, Banktjänsteman
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer
NISSEN, PETER, Antikvarie
GRANAT, STELLAN, Antikvarie
MALCOLM, KARL-ERIK, Redaktör
Räkenskapsgranskare

LÅNG, KENT, Bankdirektör
FLINK, BENGT, Revisor
BOMAN GÖRAN, Regionchef, Ersättare

GILLETS ÅLDERMÄN
Stadskassören Ferdinand Hallberg
Direktören Edwin Andersson
f d. Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren
Borgmästaren Bertel Hallberg
Landskamreraren Gunnar Hjort
Länspolischefen Erik Sahlin
Kamreraren Olov Jansson
fd. Disponenten Sven Lind
Direktören Stig Larsson

1905-1920
1921-1935
1936-1941
1942-1953
1954-1964
1964-1973
1973-1979
1980-1990
1991-

Gillets styrelse leddes ti111933 av en ordförande, detta år infördes beteckningen Förste Ålderman samtidigt som
styrelsens övriga ledamöter fingo sina nuvarande titlar.
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STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER
I VÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE
l :a åldermor:
2:a åldermor:
l :a gilleskri vare:
2:a gilleskrivare:
Kassafogde:
Värdinnor:
Ersättare:
Krönikör:
Arkiv are:
Siffergranskare:
Ersättare:
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Mary Janson
Inga-Lisa Sundefors
Greta Brorson
Britt Johansson
Annette Andeling-Malmberg
Birgitta Robertson, Britt Johansson,
Anita Nilsson, Maj-Brith Wallin
Eivor Sahlin, Inger Johansson
Marianne Berntson
Maj-Britt Mellqvist
Birgitta Högströrn, Gunvor Emilsson
Marianne Runberger, Gun Joelsson

Bakre raden fr. vänster John-Olof Ericsson, Göran Ahlin, Göran Hagborg, Carl-Viking Wahlin.
Främre raden jr. vänster Kjell Thernquist, Stig Larsson, Mauritz Björnberg.
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Anteckningar

