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Bilden föreställer ett av den Kungliga Ortnamnskommissionens resultat, vars arbete fick 
sitt godkännande av stadsfullmäktige under 1941. 



Inledning 

I skuggan av det stora kriget på kontinenten fortlöpte 
Vänersborgs stadsfullmäktiges arbete som planerat under 
1941. I kommunalvalet 1938 hade Socialdemokraterna erövrat 
17 av 30 mandat, och partiet hade således egen majoritet i 
stadsfullmäktige. Några av de beslut som togs under 1941 
kan idag framstå som lustiga och väcka frågor om dess 
relevans för stadsfullmäktiges arbete. I den här 
broschyren får du ta del av några av de lustigheter som 
stadsfullmäktige diskuterade kring och beslutade om. 

Inköp av räknemaskin 

I en handling daterad 18 december 1940 begärde 
Drätselkammarens1 finansavdelning att fullmäktige anslår 
1235 kr till inköp av en Facit räknemaskin, som i dagens 
penningvärde motsvarar ca 25 500 kr. Verner Olsson från 
drätselkammarens finansavdelning skriver i handlingen att den 
befintliga räknemaskinen är försliten och att den utan fördel 
kan repareras. Stadsfullmäktige valde under mötet 14 januari 
1941 att utan diskussion och votering bifalla drätselkontorets 
begäran. 

Nöjesskatt  
En för kommunen mycket viktig intäkt var den så kallade 
nöjesskatten, en avgift för nöjestillställningar som 
kommunerna hade haft möjlighet att ta ut genom en kunglig 

                                                            
1 Drätselkammaren var vid den här tiden det som idag motsvarar 
kommunstyrelsen. 

Oscar Andersson (S) 
var stadsfullmäktiges 
ordförande år 1941.



förordning från 1919. En ny förordning från 1940 tvingade 
emellertid kommunerna att ompröva beslutet om nöjesskatt. 
För att försäkra sig om ett fortsatt uttag av nöjesskatt begärde 
Verner Olsson från Drätselkammarens finansavdelning i en 
skrivelse till stadsfullmäktige den 18 december 1940 att 
drätselkammarens finansavdelning skulle få fullmäktiges 
bemyndigande att besluta om nöjesskatt, något som 
fullmäktige tillstyrkte vid sitt sammanträde 14 januari 1941. 
Befrielse från nöjesskatt skulle emellertid medgivas av 
Länsstyrelsen, efter tillstyrkande från kommunen, om 
nöjetillställningen skulle äga rum för välgörande eller 
allmännyttiga ändamål.  

Ortnamnskommissionen 

I en handling daterad 28 juni 1941 delger Bengt Hesselman, 
Jöran Sahlgren och Erik Schalling från Kungliga 
Ortnamnskommissionen kommissionens önskemål om att 
bedriva ortnamnsforskning inom Vänersborgs stad. Enligt de 
tre ligger det inte bara ett folkligt kulturellt intresse bakom 
kommissionens arbete, utan även ett vetenskapligt värde och 
en vilja att rädda det mesta möjliga i traditionsmaterial, som 
finns bevarat i ortnamnen. Med hjälp av infödda 
vänersborgare, kartor och annat material önskar kommissionen 
undersöka bakgrunden till stadsdelar och byggnaders namn, 
och anhåller i sin skrivelse om ett anslag på 
400 kronor, för att bedriva sin verksamhet i 
staden under en kortare period. 
Drätselkammarens finansavdelning tillstrykte 
bifall till förslaget 22 september 1941, och 
likaså stadsfullmäktige valde att bevilja 
kommissionen anslaget, utan diskussion och 

Ett resultat av Ortnamnskommissionens 
arbete var ett avslöjande av bakgrunden 
till Belfragegatans namn. 



votering, i sitt sammanträde 14 oktober 1941. 

Inköp av tidningar  

Under 1941 pågick andra världskriget för fullt, på såväl 
kontinenten som i Sveriges omedelbara närhet. För att 
tillgodose sig fullvärdig omvärldsbevakning beslutade 
stadsfullmäktige under sitt sammanträde den 16 december att 
utan votering godkänna prenumeration av flertalet tidningar 
under 1942. Tidningarna var ett exemplar av Post- och 
Inrikestidningar, två exemplar av lokaltidningen Elfsborgs läns 
annonsblad samt två exemplar av Ny Tid. 

 

Källförteckning 

Kommunarkivet 
Vänersborgs stad, Drätselkammaren 
Tryck D VIII: 3; Ortnamnsregistret 
 
Vänersborgs stad, Stadsfullmäktige 
Tryck A1a:32 (handlingar), handling 7, 8, 102,  
A1:79 (protokoll), paragraf 7, 8, 167, 174, 230 
 
Tidningar 
Elfsborgs läns annonsblad: 17/1-41, 17/10-41 
 
Internet 
SCB. Prisomräknaren – räkna på inflationen. 
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