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H julhv-arnsgatan pi Statrctnosse. Till ränstt'r på biLd.an syns Peter O/s.,ons hts där seder-

ntera skråcldare Putschhe bodtle. De t ant{ra busct var "Grunnebo-KalLe i'.
På höger sidd låg murare Blombergs stuga och 'å/ennbcrgs htrs.

Minnen lrån Staarernosse

- Ar "Krrl pa Sp.rng.rta!! -
lTidiga'e pJb . i Iid" Tro I^atta1 -974)

Gamla Stavremosse r.ar det område som gick från Stavregatan i söcier upp
ti11 staketet vid Nl.dqvists upps:ittningsverkstad i norr och från kanalen
i r'äster till Kungsgatan i öster.

Red:rr.r tidigt fick jag kontakt med Stavremosse. Min farbror Ferdinand
bodde i ett iitet hus r.id Storgatan 8 ocl-r dit fick jag ofta följa med min
pappa på besök på sönd:rg;rrna. Enligt vad far berättat tog jag mina första
stapplande steg utomhus på sträckan me1lan nr 8 och Ahnbergs hörna. Jag
var då 1i månader gan.imirl.

När jag gick i norra skolarr (Hebeskolan) fick jag kamrater som bcdde
på Mossen och då följde jag ibland n.ied dem dit. Vi gick då Osterlång-
garan förbi Tunnbindarns och Halls och Andrdns över Höga berga nedåt
Konjaksnäsas och barnn'rorskan Johanssons til1 Stavregatan och där bör-
jade Mossen. Till r,änster 1åg Gongseverket, ett originellt hus och därefter
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kom Schinklers. Där hade dom byggt ett litet lusthus i ett.träd, med bord
och bänkar där mari åt och drack. Längre uppåt gatan 1åg Lindqvists och

Dahlboms hus. Lindqvist och hans söner var musikaliska och hade eget

kapell och dom ör,ade i ett skjul på gården. Inom parentes kan jag nämna
att Lindqvists var med i en av mina Trollhätterevyer.

På andra sidan Osteriånggatan 1åg Isakssons hus. Isaksson skränkte stora

cirkelsågar hos Stridsbergs och på kvällar och söndagar tjänstgjorde han

som vaktmästare vid Arbetareföreningens samlingssal där det ho11s fore-
Iäsningar och baler. Innan Svea-Teatern var byggd gavs även teaterföre-
ställningar på Arbetareföreningen. Isaksson var en hedersman av gamla
stammen, snä11 och gladlynt. När han kom gående på väg till sitt kr,ä11s-

jobb rökte han sir-r kära pipa som han stoppat med torkade körsbärslöv och
det luktade ljuvligt gott.

Men låt oss återr.ända ti11 Star.regatan och gå den gata som gick diagonalt
från Osterlånggaian till Kungsgatan. På höger hand hade vi då Dalkullas
matservering och längre fram på gatan murare Anderssons hr,rs och Rika
Flolmqr.ists bageri och därefter banmästare Svenssons fastighet, som står
kvar än i dag. På r,änster hand 1åg Lagbokas hr-rs och sedan repslagare
Bergs. Berg v:rr med i brandkåren och hade hand om brandlr-rren, som h;rn

skulle tuta i när det var eldsvåda. Luren ga-,, ifrår-r sig ett hisheligt 1äte

som gick genom märg och ben. N{en det konstiga med den luren var att
den måste 1äggas i b1öt n,å dar före eldsvådan, r,ilket fordrade stort förut-
seer-rde av Berg. Srst på den sidan av gatan 1åg kapten Petterssons hr-rs och

ett gårdshus där Josef Larson hade sin första skoaffär.

Stationskarlsförman Bergman bodde för 1änge ser-r på Oskarsberg och l.ran

så1de r.ärmländsk san<J;ordspotatis i en kiill,'Lre uncler huset och drt blev jag
ibland skickad'av mor för art köp;1 potärer. Några år på tl:o-talet bodde
jag med familj på Oskarsberg liksom Eric Venr.rerbergs famiij och då

delade vi på förut nämnda kä11are sonr blivit ombvggd till rnatkä11are.

Det är många'n-rinnen son-r dyker upp.

Jag minns när Nationalgodtemplarna anordnade karnevalståg från järn-
r.ägsstationen ti1l deras sommarhem Stensn-rija. Jag vill minnas att det \.ar
den mångkunnige rnaskinmästaren på Svea-Teatern Seth Claesson som var
chef för tåget. Det var många vagnar fint dekorerade och man hade eng:r-

gerat operettsångerskan Rosa Griinberg från Oscarsteatern i Stockholn.
Hon fick med sin kvinnliga pianist åka i Grand Hotells fir-raste landå, som

man lånat och var alltså med i tåget. Detta utgick från järnvägsstationen
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"Lagbobal' och repslagare Bergs bus. I babgrunden syns gästgitnregården
o c b j ärne ägens v dtte nto rn.

förbi järnvägshotellets baksida. Köket var i källaren och därutanför stod
kökspersonalen uppställd och vinkade när karnevalståger drog förbi. Vi
som är gamla minns hur förfärlig den gamla vägen från stationen ner rill
Kungsgatan var. Sedan man passerat hotellet gick vägen uppför etr berg
förbi hotellets uthus och dass. Vägen lutade betänkligt vid uthuset och
fröken Griinberg såg lätt chockad ut, men så blev vägen bättre, den gick
ned till och över Nydqvists bana och sen mellan Oskarsberg och F{avre-
vippas och vidare förbi tjocka Elins och Kryddsellas gästgivaregård och
Gränsarnas och Mattiases och Privathotellet och så var man nere på Kungs-
gatan och färden gick lyckligr ner rill Stensmija där Rosa Griinberg gjorde
stor lycka.

Författaren Gustaf Lunddn, signaturen Lars Lukas, och jag var gamla goda
vänner. En gång berättade han för mej att Karl XII och general Rehn-
schiold ridit just förbi Oskarsberg på väg tili Norge. Fragment av den
gamla vägen fanns kvar.
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tdyll eller inte? Husen låg i varie fall tatt på "Mösen".

Låt oss tånka att vi går vägen från Gränsarns och fortsätter den lilla gatan

uppåt så passerar vi Blombergs och '§Ternbergs och '§il'erners och Petter-
Myggas och Svante Börjessons pappas hus. Det fanns många originella
gubbar i gamla tider. Gränsarn vill jag minnas var anställd på BJ. 'Wern-

berg var förman för Srridsbergs maskinknivsfabrik i många är.Pä fritiden
var han finsnickare och giorde skrin och annat i möbelväg med intarsia-
inläggning. Mänga som bodde på Mossen fick extra namn av sina yrken.
Hur skall man annars förklara benämningar som Pinnesurn, Stryke-Mali
m. fl. Målaren Svante Börjcsson (Johns pappa) med familj bebodde ett
litet tvåvåningshus där verkstan 1åg i bottenvåningen och bostaden en

trappa upp. På denna gata mot Storgatan 1åg gjutare Lundgrens hus med

det sneda taket. På en bergklint strax intiil stod Oskar Sahlbergs stuga.

Oskar var gammal ungkarl och han hade aldrig varit borta från Troll-
hättan en enda natt. Men är 1923 då det var utställning i Göteborg beslöt

nägra av hans vänner att försöka locka honom med och få honom att
stanna till dan därpä. Jodå, man for i väg och gänget roade sig grundligt
på utställningens begivenheter och allt tycktes gå enligt beräkningar. Men

så framåt eftermiddagen var Oskar borta och trots ivriga efterforskningar
var han försvunnen. Nu blev kompisarna oroliga. Tänk om Oskar villat
bort sig i vimlet, kanske lockad av något lättfärdigt fruntimmer. Men

nädå, Oskar var pä väg hem med kvällståget och anlände till Trollhättan
före läggdags. Han hade inte svikit hemstaden denna gång heller.
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Intill Sahlbergs 1åg Söderbergs butik, som han överlät till Vilhelm Carls-

son när SOderberg blev stadskassör. På andra sidan gatan vid Melins-lia

låg Lindberg, tuårårrirrgshus. Där bodde direktör J. O. Äqvist, på Strids-

be'rgr, so* nygift. sftax intill låg Gas-ellarns och där nedanför bodde

Joh-annes i kaÅ-"rrr. Så foljde dessa hus: Arvidssons, Löfgrens, Amandus

och Hagströms.

I ett litet rött hus pä andra sidan gatan, Storgatan 6, stod Oskar Bengts-

sons stuga. Han var styv esskornettist och med i Arbetareför'eningens horn-

musikkå-r. Hans fru var biand annat mycket duktig pä att baka tunnbröd.

Ffennes rykte som skicklig bagerska nådde ånda upp till kungliga hovet

i Stockhoim. Och i fleraär bakade hon tunnbröd till drottning Louise.

Det gic[ en smal väg förbi Amandus stuga nedåt Nöjders och Bergqvists,

Förmans, och Nisse Larssons bryggeri. Nära Barkebacken 1åg långe Mar-

tins kåk. Martin var görstark och ibland brottades han på cirkus. I samma

trakt fanns även Alve-Marias hus och nere vid Andreases ma 1åg Rullarns

och Karl Larssons. Det fanns väl flera hus att nämna men de nämnda får
räcka. På min väg till Knorren tråffade jag ofta Lars Lukas som kom från

resr. Göra där han ät. Han hade alltid brödbitar i fickorna för art mata

duvorna, som safte sig på hans axlar och kuttrade. En gång, det var vid
den tiden då den socialdemokratiska Broderskapsröreisen startade, mötte
jag Lukas som såg särskilt uppspelt ut. FIar du hört den stora nyheten, sa

harr. Nä, va dä, sa jag. Jo nu har Gud gått in i partiet så nu har dom

kontakt från ovan till neda-n.

Kusken på Eifhög hette Sohlman och jag minns så väl hur ståtlig han tog

,ig ot på kuskbocken då han körde gamle patron Nydqvist mellan Elfhög

o.h V".krrrn. FIan bodde i en liten stuga som stod ungefär där Säils möbel-

affär ligger. På gamla dar sysslade han bl. a. med att 1öta fisklinor o. d.

Han hade också en kaningård. Åren 1918-L920 hade iag en rärt stor

kaningård på mormors tomt och det blev ofta kaninstek på bordet. Annars

var det ju ont om mat vid denna tid. Hos Sohlman kunde man få kani-

nerna nackade och skinnen iordninggjorda för beredning.

Nog var det idylliskt pä gamla sravremosse med de små stugorna pä.berg-

knallarna och de raru täpporna mellan kåkarna. Där fanns syrdnbuskar

och bersåer där man satt på kvällarna och stilla pratade eller tog en låt
på handklayeret. Kanske drack nägra av gubbarna en halv.

Jag hörde talas om en gubbe som aldrig fick ha "de starka" i stugan, för
i" irrr" var liksom lite relischöser på söndagarna, pz vardagarna regerade
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hon rätt strängt. Detta föranledde den stackars gubben attha litern i ved-

boa. Och på kvällen stack han ut i vedbon under förevändning att han

skulle hugga ved. Andra gubbar kom naturligtvis också dit. Så uppstod

ordspråket: Drick där du kan, sa Johan!

På ett par HSB-tomter däruppe står än i dag kvar nägra trän som är plan-
terade av Åke Apelskogs far och farfar. Det är roligt att träden skonats.

Men den gamla idyllen, friden och kvällsron är borta.

Ströatåg på gamla Trollhätte S*and (4)

- Av fil. mag. \flerner Johnsson (1893-1980) -
(Urspr. publ. i Tidn. Trollhättan 1964)

Vi har tidigare beskrivit en av de främsta männen i Trollhättan vid 18o0*

talets början, David Jochnick. Denne hade är 1803 åt sig och sin stora

familj uppfört ett präktigt bostadshus, som dock handl. Johan Peterson

är L852 skulle ersätta med ett nytt på samma plats. Är 1913 måste också

detta rivas för att lamna plats för det blivande stadshuset (norra delen

utmed Strandgatan).

Den märkligaste arr David Jochnicks söner ur Trollhättans synpunkt var
tredje sonen, Gustaf, född 1,785, som hade ärvt mycket av faderns energi

men även hetsiga temperament. Han var faktor vid flera av sågarna,

innehade Kälistorp och Knorren efter fadern, ägde Anders Gutters, Alle-
mans och Stavereds kvarnar samt en grovbladig såg på Onan. Kvarnarna
där hade sammanslagits i en kvarnbyggnad i tre våningar och där fanns

också mjölnarstuga, kvarnstall och en stugbyggnad. Till sågen fanns ett
slipverk. Vidare arrenderade han Bolagskvarn och Manufaktursmedjan på

Malgön, han ägde 5 srömbåtar, 30 aktier i Slussboiaget,2 aktier i Troll-
hättans Dockverk och 8 boningshus i Trollhättan. Han var alltså en före-
tagare a]/ stora mått i 182o-talets Trollhättan.

Men Gustaf Jochnick hade också andra intressen. FIan var den egentlige

initiativtagaren till den första skolan i Trollhätan, Göti.ska Förbwndets

Fattigtriskola, som invigdes 1.2 januari 1818 och dår han blev inspektor.
Han upplät gratis sitt hus i Sjöfrun 3 till skollokal. Då skolan 1823 ned'
lades, mycket genom hans eget f<irvållande, ordnade han med dess efter-
följare, Prins Oscars skola, under Siussbolagets överinseende. Han ägde

ett mycket stort bibliotek, så betydande att vid auktionen efter hans död
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en kataiog trycktes över hans böcker och den distribuerades till läsesäIl-

skapen i ätii"bo.g, Vänersborg, Uddevalla och andra städer och orter'

H*r, d"ltog ärr"r, 
-uktir,t i kommunalpolitiken och var bl' a' medlem av

kyrkorådet i Gärdhem.

David Jochnick hade i sitr tesramente förordn at att änkan skulle sitta i
orubbat bo och att Gustaf skulle förvalta egendomen. IIon bodde därfor

r."r, i det Jochnickska huset efter Davids död 1821 och Gustaf flyttade

i, aa.. Hrå .,r, gift med Carolina Ekelund och hade två barn: Emelia

Moriu född 1,827 och Gustaf 1828. Han dog redan 1828 och är liksom

fadern begravd på Tunhems kyrkogård'

L832 dogDavid Jochnicks änka och följande ät flyttade carolina Jochnick

med sina små barn ti1l Göteborg. Förmynd are för barnen var då Nils

Eri.rorr, som också skötte deras affarer i Trollhättan. Vid avflyttningen

sökte hon avveckla sina affärer där, men erhöll icke något acceptabelt

,rrira på Jochnickska huset utan behöl1 detta och tomträtten och hyrde

ut hrrr"i. 1io' gifte om sig nägra är senare med en grosshandlare Clements-

son i Göteborg.

I Jochnickska huset

inflyttade 1833 från Stavered patron J' D' Thornander' som var född

17g7. ]Hart övertog Gustaf Jochnicks arrende av Bolagskvarn och Manu-

faktursmedjan på MalgOn. Här bodde även någon tid "ingenieur" C' F'

F{erweghr, mest känd för sin karta över Ttollhd*an 1823'

Efter Thornander inflyttade patron A. v. Bergendahl med familj. som

åtminstone döttrarna 11.r, *y.k"t välkända trollhättebor under senare

hälften av 1800-taler, kan detvara skäl att dröja något vid den Bergen-

dahlska familjen. I sitt första äktenskap hade han dottern Brita chrisdna,

§om var född 1823, och 1g5+ blev gift med handlanden §(ilhelm Hallberg

i Merkurius 5. Brita Hallberg ä. ,äkert känd av äldre trollhättebor, då

hon levde etr gott srycke in på 1900-ta1et. En avkomling är direktör Evert

Hallberg. EftJr makans döJ gifte Bergendahl om sig med Johanna Regina

p"ir.rrrärr, änka efter en klädeshandlare i Norrköping. FIon var dotter til1
johr., \(edelin, känd person i Trollhättan under de första årtiondena av

i goO-trl.r. Han förvärvade sedan I mantal Baggården öster om Troll-

hättan och ägde dessurom l/e mtl Råglanda, 1 mtl Munkebo, kalkugn pä

Hrrrrr"b"rg, iarrkokeri i Bohuslän och stenhus i Göteborg. Johanna förde

*ed sig i"bo"t två döttrar: Emma född 1825 och Eleonora född 7829.
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Emma blev 1852 gift med handlanden m.m. Johan Peterson - om

honom mera sedan - och Eleonora blev 1858 gift med Antenor Nyd-
qvist, skaparen a1r Nydqvist 8r Holms verkstad. I Bergendahls äktenskap

med Johanna Pertersson fi;.ldes 1836 dottern Nanna '§flilhelmina Regina"

,o* igeC blev gift med materialförvaltaren vid Kanalbolaget Knut Strand,

son d1l assessor Samuel Strand. En dotter ti1l dem blev gift med regements-

läkaren m. m. G. A. wijkmark, och här kommer den \flijkmarkska släk-

ten in.

Efter Bergendahl, som 1844 bosatte sig på Lilla Håjum, inflyttade Johan
Peterson. F{an var född 1810 och var på 1830-talet anställd vid Sluss-

bolaget som bokhållare hos assessor Strand på Oiidan. Han blev senare

materialförvaltare men agnade sig snart åt handelsverksamhet och övertog

1844 Anders Lundgrens kontingenthandel i gamla gästgiveriet. Affären

flyttades senare till Jochnickska huset och därefter till Merkurius 5. Den

övertogs 1857 av §flilhelm Hallberg. Johan Peterson ägde tidvis några

egendomar kring Trollhåttan och titulerades på 1840-talet possessionat.

Vid Vrlborgsmässostämman 1861 bifölls utminuteringsrättighet i Troll-
hättan utom gästgiveriet. Tiil föreståndare för brännvinsaffären utsågs

Johan Peterson.

Johan Peterson gjorde en stor insats i det kommunala arbetet Han var

medlem av skolråd, kyrkoråd, sockenstämma och kommunalnämnd. Han

var ordf.örande i kommunalstämman 1863-1870, dA han avgick, "efter-

som han uppnått 60 års ålder" och enligt den tidens mening ansågs för
gammal att fortsåtta. För övrigt var han en av grundarna aY Trollhättans

Skarprkytt.förening. F{an var alltså en mycket betrodd man i Trollhättan
vid mitten av 1800-talet.

Vid flera tillfällen hade man försökt
sälja omyndige Gustaf Jochnicks egendomar och arrenden men med föga

framgång. Husen bArjade bli rätt skröpliga och inom Kanalbolagets direk-

tion var lrägan uppe om att förvarva dem och tomträtten, men det hade

avstyrkts. Slutligen höl1s auktion den 2 juli 1s50 då bl. a. utbjöds "Joch-

nickska huset med flygelbyggnad, inredd till salubod med ett boningshus,

ladugårdsbyggnad samt ett trevånings spannmålsmagasin".

Vid auktionen inropades Jochnickska huset med tomtbesittningsrätt av

handelsfirman '§flilh. Thorburns söner i uddevalla, som bedrev havre-

export i sror skala. De hade spannmålsmagasin i Bohuslän, Halland och
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västergötland och ville nu ha etr magasin i Trollhättan. Den övriga delen

av inropet hade de ingei intresse för.

Kanalbolaget begagnade sig då av den i tomtreglerna stipulerade options-

rätten och-ör,ertog inropet. Johan Peterson förklarade sig i sin tur viliig
arr överraga byggnadema och tomträrten mor arr erlägga köpsumman

1..361. rdr Lko o.h ati ert år efter tiliträdesdagen ha rivit husen och på

platsen 1åtit uppföra ett boningshus enligt ritning som skulle faststä11as

av direktionen. FIuset sku1le ligga på det gamla Jochnickska husets plats

och cless långsica skulle ligga i rät linje med värdshuset. som Gamla Grand

1åg med sydvästra hörnet nästan vid mitten av nuvarande Klaffbroarna

oÅ *.d nordöstra hörnet strax inrill nuyarande hotellets terrass, kom

Petersonska huset att från 1852 ligga där norra delen av stadshuset är

be1ägen utefter Strandgatan.

Så tillkom clet Petersonska huset, som 1913 fick lämna plar:s för 1'91'6 ärs

stadshus, nu Hotell Swania.

H. C, Andersen: Resu i Saerige

1{. C. Andersens Resa i Sverige räknas som hans mest berömda

reseskildring och skildrar hans resa i Sverige 1849' Boken ger

:n mängd intressanta kultur- och naturbilder från Sverige vid
1BOO-talets mitt. Boken utkom på svenska första gången 1851'

Här har -ralts ut några avsnitt ur boken, som handlar om bI' a'

Trolihättan.

Vi steg i iand vid första slussen och befann oss som i en engelsk träd-
gårdsanläggning; breda grusgångar stiger terrassformigt in mellan solbelyst

grönska; här ar ieende, här är täckt, men rairt inte imponerairde; vill man

erfara den kanslan då måste man högre r-rpp, ti11 de ä1dre slussarna som

djupa och trånga sprängts genom den hårda klippan. Det ser storartat ut,

och vattnet brusar till skum 1ångt nere i den mörka flodbädden, Här uppe

ser man hän ör,er da1 och ä1v; motsatta stranden höjer sig i grönklädda

böi.jande kullar, med grupper av lövträd och rödmålade stu-gor som om-

ramas av klippor och granshog. Genom siussarna stiger ångbåtar och

segelfartyg, vattnet självt är den tjänande anden som måste bära dem över

fjället; ifrån shogen susar, brr',sar och larmar det. Trollhättefallens dön

blandar sig med larmet från sågverk och smedjor'
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"Om tre timmar är vi igenom slussarna", sade kaptenen, "under tiden kan

ni bese fallen. Vid värdshuset däruPPe :.råff as vi igen".

vi tog in på stigen genom skogen, en hel flock barhuvade pojkar omringade

orr, ,11u "il" a. uiru uäru vägvisare, den ene skrek i mun på den andre,

varenda en gav sitt motsägande besked om hur högt vattnet stod och hur

högt det inte stod, eller kunde stå; även här var det stor oenighet bland

d"la.d". Och snart stannade vi uppe på en ljungröd klippa, en svindlande

rerrass; framför oss, djupt nere, det brusande Yattnet, Helvetesfallet, och

däröver åter fall vid fall, den väldiga bräddfulla älven, utloppet för
Sveriges största insjö. - Vilken syn, vilket brusande, oYantill, nedantill!

Det är som havets vågsvall, men ett hav av skummande champagne, av

kokande mjölk; överst omspolas två klippor så att vattenskummet lyfter
sig som ängsdimma, nedanför trängs yattenmassorna samman, störtas åter

ut, skjuts fram och går i cirkel tillbaka som smult vatten och välter sen

ner i Helvetesfallet sitt eget långa havstunga fall. - Vilket orkandån i
djupet, vilken syn! man finner inte ord!

Och vi gick vidare, utmed fallet, bort mot Toppön, ständigt på siratliga,

sågspånsbelagda gängar, till Polhemsslussen, en insprängning i fjället för
det iörrt pätänkta slussverket som aldrig blev utfört men där konsten på

så sätt skapat det mest imponerande av alla Trollhättans fall; lodrätt ner

i svarta djupet störtar sig det ilande yattnet. Fjällsidan år hår förenad med

Topp-ön förmedelst en smäcker järnbro som tycks liksom kastad över

avgrunden; man går på ett gungande golv hän över de flyende, sönder-

malande vattenmassorna och står så på den lilla klippön, mellan tall och

gran, som skjuter fram ur skrevorna; framför oss störtar eft haYs böljor
och slås sönder mot stenblocket där vi står överstänkta av det fina, eviga

regnet; pä var sida flyger strömmen som skjuten ur en jättekanon och

bryts i faIl efter fall; vi ser ut över dem alla och fylls av det harmoniska

dånet, beständigt detsamma, genom årtusenden.

En av de resande citerade Tegn6rs:

"Vildt Göta störtade lrån Fjallen
Hemsk Trollet från sitt Toppfall röt!
Mm snillet korn ocb sprängd stod' HäIIen
'Med Skeppen i sitt sköt!"'
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Jag kom som sagt tillbaka i höstas; samma brus, samma dån, samma sti-

gande och sjunkande i slussarna, samma snattrande pojkar som förde de

resande till Helvetesfallet, till järnbron, ön och värdshuset. Här satt jag

och bläddrade igenom de sen äratal samlade böcker, vari de resande ned-

skrivit sina namn, känslor och tankar vid Trolihättan; nästan alltid det-

samma, förundran uttalad på olika språk, vanligtvis pä latin, och då med

dessa ord: "veni, rLidi, obstupui!" En har skrivit: "Jag har sett naturens

mästerstycke vandra genom konstensl" en annan kan inte säga vad han

såg, och vad han såg kan han inte säga. En brukspatron anlägger nytto-
synpunkten och har skrivit: "Med stöi'sta nöje sett denna för oss i Värm-
land så nyttiga anläggning Troilhättan." En prostinna från Skåne, så

undertecknar hon sig, har hål1it sig till familjen och som sin känsla inför
Trollhättan i gästboken blott antecknat: "Gud give min svåger lycka, för-
stånd har han!" Några har ti11 andras känslor fogat dumma kvickheter;
dock som pär1an på denna skriftsamling glänser Tegndrs dikt av honom
sjä1v nedskriven här den 28 juli 1804:

"Göta kom i dans från Seves t'jällar,
Kö[ar spelte på dess lwgna t'lod;
Plötsligt ur en borg av bällar
Trollhättan i bennes t'örväg stod.
Skum ocb t'asa Trollet kring sig spydde,
Seglarn såg, och bät'vade ocb t'lydde.
Snillet kom - med mäktig hand
Slog det blippan, som föll ner ocb lydd.e.
Ocb knöt så ibop, i evigt band
Ocean och t'jällboens land;'

Det hade blivit afton, jag stod på kuilen vid Trollhättans gamla slussar,

såg skeppen med utspända segel glida hän över ängen, som spöken, stora
oclr vita. Slussportarna öppnades med buller och brak, som man berattar
om den bemliga dornstolens kopparportar. Aftonen var så stil1a; i den
djupa ron hördes Trollhättefallen som var det en kör av hundra vatten-
kvarnar, alltid en och samma ton, blott en, och i den ljöd ett djupt, ett
mäktigt dån, som tycktes nå ner igenom jorden, och mitt i allt detta för-
nams naturer-is oändliga stillhet. P1ötsligt flög en stor fågel ut från träden,
så tung flög den in i skogen, ner mot fallen. Var det Bergets ande? - Lät
oss tro det, det är intressantast.
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Att det inte bara nu (NÄL o, s, v.) är stridighetsr orn Trolltvåttans lasarett

visar Erik Adamsons "Lasarettsvisa" lrln 1973.

LASARETTSYISA
(Melodi: Höga berg och de djupa daler)

Yärat BB var fint och renligt
och för mammorna inte menligt.
Hei hopp. det öppet var iu jämt
irnär, Iandstingei^blev så oförskämt.
Sen stängt för kvdllen
för alla äo- to- Yar pL smällen!

Sedan eiorde man en manöver
afla baämorskor fördes över.
Hei hopp, till Sydows lilla bY
flvita BB och då blev här ett gny.
Biandkårn förlägen
fick då förlossa dom på vägen!

Lille Hilding och Elly-Britta
sa om BB: ;De kan ia kvitta".
Hei hopp, det går iu som en dans
farä tili 

-Vänersborg 
med ambulans.

Se upp för diket
när Ländstinget är så där sniket!

I Vänersborg invid kYrkogården
lieeer BB mäd barnavården.
Fi"'i hopp, i denna slummiljö
får- din- Iruga vid §flC stå i kö.
Se uoo. du trinda.
så adt^dom ej har glömt nån binda!

Kina gett oss aku-punkturen,
nu narkosen är pä returen.
Hei hopp. man idcker nu små håI,
r-årtr., upphör av Maos litla nål'
Nu kan vi rädda
vårt BB från Hultin och Hedda!

Karl på Spångata
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Sigurtl Stridsberg går Riksmarschen 1942 ,l1awtatt tiLi höger på biLt{en

ir banbtiänsten1atillen Torstcn Salv-ön. (Foto Ållan AnCersson)'

*\isurd Stidsbers ( 1895-1971 )
- Intervjuad l.uciadagen 1968 av Arne Arodell -

stridsberg: Jag har r.rnder min lår.rga, snart avslutade levnad, fått en hel

dei ledanäe rppd.rg. Jag har nått den högsra värciighet som en trol1hättebo

kan nå: Gillespatron r Trollhätte-Gillet. Det är bara cn til1 här i sällskapet,

som har korr-rmit så högt på ärans tinnar (Antenor Nydqr.ist). Jag har till
och med r.arit erbjuden atr kröna och pussa Lucian, vilket jag dock avstod

ifrån. Iv{en att jag själv skulle blir.a anrnodad att uppträda på Lucia det

hade jag aldrig tänkt migl Atr Arodell kunde lörmå mig att åtaga mig

detta uppdrag, berodde nämligen på, att jag ffg svårt sjuk i hög feber,

nära 36,8'. Det var ändå rned §'ekan jag åtog mig uppdraget' Jag ville
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ju inte utsätta mig för sådan där gräsiig TV-skjutjärnsintervju! Men med

tanke på att Arodell är ordförande i Fornminnesföreningen, så hoppas jag

att det mera blir i stil med när Lars Madsdn intervjuar en gubbe.

Arodell: I denna säregna ort, Trollhättan, finns ting som vittnar om att
människor funnits här i åtminstone 7.OOO år. Samtidigt är Trollhättan en

ung stad, både när man ser på bebyggelsen och på invånarnas medelålder.

Kring år 18OO bodde här bara ca 3OO personer. Det var först vid mitten
av 18OO-talet, som folkmängden började öka hastigare, särskiit genom

inflvttning. Det är inte många som är fodda i Trollhättan, om vi går ett

par-tre generationer tillbaka.

Om vi ser på familjenamn, som biivi.t väl kända utanför Tro11hättans

gränser, ja, flugit ut över nästan hela världen, så är det vä1 i första hand

två familjers: Nydqvists och Stridsbergs. Ingenjören Antenor Nydqvist
kom hit är 1847 som en av de tre grundarna av vad vi i dag kallar
NOHAB. Ar 1.876 kom Sigurds fader,. ingenjören Ernst Stridsberg, hit
och köpte mark på Malgön vid Gu11öfallet. Ett par år senare var driften
igång vid Gullöfors bruk.

Båda familjerna har betytt mycket för Trollhättans utveckling och väl-
stånd. De har också byggt sig förnämliga bo-.täder, som blivit til1 orydnad
för staden. Nydqvists Elfhög byggdes år 1880, Stridsbergs Strömsvik år

1 895.

Efter denna li1la inledning skul1e iag vilja be Sigurd berätta uågra minncn,

framförallt från sin ungciom och om livet på Strömsvik.

Stridsberg; Arode11 talade om Strömsvik, som ligger på västra sidan orn

ä1ven. Där föddes jag är 1895. Det byggdes nämligen som "födelsekyrka"
åt mig. Jag föddes där nästan genast huset blivit färdigt. Och där växte
jog ,pp som nr 12 i en syskonkull. Det var ju rätt stora kullar på den

tiden. Men vi var i två kullar, och när jag föddes var redan två av sysko-

nen döda. Det var stora åldersskillnader mellan barnen: hela 25 år mellan
mig och min äldsta syster. Och det märkr'ärdiga. är a$ min far såg sina

10 kvarlevande barn samlade endast en gång och det var på min mors

begravning är 1.911. Vi var då vuxna och gifta och några bodde i Norge
och Amerika. Det gjorde att man träffades inte varje jul.

Där växte jag alltså upp på Strömsvik. Det var nog, kan man säga, ett

gammaldags herrgårdsliv som där levdes, med självhushållning i stor ut-
sträckning. Till Strömsvik hörde ju också ett lantbruk med kreatur och
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en gris, som slaktades till jr:1. Allt bröd bakades hemma, även hårt bröd'

Der bakades i en gammaldags bakugn, och dä kom det en gumma, som

sades heta "Madame Betty", ocl-r hon bakade och 6':ittade och byk:rde i

ett srort brygghus. Det huset störtade in för några år sedan i samband t.r-red

etr förskräckligt snöväder. Då r'ar det en gammal g,-rbbe, A'Iöller, som

brukar sköta trädgården på sommaren. FIan är gammal ocl-r pensionerad,

Han går dit på sommaren och krattar går't-r, som har.r säger. Och så ett

par dagar efter or.ädret fyllde Möller 85 år. J;rg var där och skr-rile gralu-

lera honom. Och då sa jag: - "Har l'Iö11er hört att brygghuset har störtat

in?" - "Äh fan, där hade jag n-rina galoscher!"

På Strömsvik fanns många tjänare: det var väi fyra "jr'rngirr-rr", son-r de

hette på den tiden, och som de kanske också varl De stannade i allmänher

länge, tiils de gifte sig e1ler reste ti1l Amerika. Det var ju vid den tiden,

vid sekelskiftet, då det var stor emigratiol, inte minst härifrån Troll-
hätran. Och vi har i alla tider haft god kor-rtakt med de flickor som var

på Strön-rsvik. Jag kan nämna att det finns en förening i Amerika som

herer "Söner och döttrar av Trolihättan i Amerika". flen stiftades av elr
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Re klambiLtl t'tån början au 19a1-ralet ö'ce r GuLlöiors

av dessa f]ickor, Eva Strömberg, född Högr-a1l, ocl-r dessa skär-rkte de bäda

stenbär-rkar som står utanför gamla tingshuset'

Viboddejupåandrasidanä1ven.Strömsviklåggarrskaisoleratfråil
staden. Skulle man åka dit, så fanns clet inga ar-itomobiler på den tiden'

Sku11e man åka häst fick man åka genoln Ströms1und, över Kr-rng oskars

bro, och det var ju ett företag, varför vi i alln-ränhet rodde' Vi hade en

...,, fy." roddbåtar och ekor. Min bror Ernst och jag rodde till skolan'

;; ;", långt och ibland b1åste der. När vi hade rott halvvägs brukade

vi byta. lt.ri d.t hände ibland att vi kom i dispyt om vad.som var halv-

"agr. 
»a anordnades en sittstrejk, som varade tills man började närma sig

.aåd,-,i,-,griirran vid faiienl Den klokaste av oss tog årorna och rodde i land
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un.1cr avgivande av protester. l\"Iin n1an1ma här-r1tades ell nlörk, slormlg

nor-.rr]lr.."k..ä11 i båt uta" k,.,rkc,,-, Hellberg. och när de konl r-rt på iilvcn

började vågorn:r s1å in och mamma sa: - "Heliberg, Heilberg, jag är så

r:idd!,'- tJr* tror ir-rte ho'kan r.a räddare än ia". Och då bier'hon ju

lugn I

På Strömsvik var det en stor familj och det levdes egentligen ganska trer'-

ligt. Ivlathål1ningen var dock spartar-rsk. Det serverades gröt och mjölk pä

nårg"". och krå1la., antagligen på ordinatron av den legendariske doktor
.Wesic.1,.,.rd i Enköping, som på den tiden ansågs vara ett hälsofe,omen.

Nuvarande 1äkare har visst inte precis samma uppfattning om havre-

grötens iämplighet som huvudsaklig föda' Men vi fick äta ar- den mat sotn

tIrr, 1 balegrxrttlen nitt pi bil,it't sklntsr Srrönsitcrg
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serverades utan att protestera. En gång hade min syster Jenny besök av

en flicka som hetre Ellen Tidberg, och hon var mycket diplomatisk. Hon

åt vad som serverades, men så sa hon: - "När det är nå't hemma som vi

inte äter, så gör mamma oss e' lita pudding".

Jag gick i den nu rivna samskoian vid Torget. Där var ungefär 100 elever.

- Affärerna låg huvudsakligen på Storgatan och av dem som var verk-

samma i affärslivet på den tiden, är väi år 1.968 bara Knut Hjelmberg

kvar.

Förr var sällskapslivet blomstrande. Då förekom ett mycket populärt

kortspel, "vira", ett spel som sällan förekommer nu.

pappa spelade mycket med gubbarna Pihl och wassberg och ibland också

med Klas Andersson. Man spelade mycker ekonomiskt. wassberg spelade

mycket bra och mycket förståndigt. När det blev för mycket "betar" i
hans "pu11a", stoppade han diskret ner en och annan "bet" i fickan, för
arr inre stämma ned modet på de andra. På kvällen när han sku11e klä av

sig, upptäckte han att det 1åg en del utav Klas Anderssons "betar" kvar
i fickan. Nästa morgon var han nere på "Vinnebroa" och passade Klas när

denne skuI1e gå tili jobbet. - "Här är en'bet'som inte är inlöst!" - "Den

är förfa11en", sa Klasl

De spelade ofta det här spelet på gamLa horellet. Aven de yngre genera-

tionerna, b1. a. Orvar Äqvist och Uno Strand, var där och spelade. Det

var senr och de var de sista som gick. Orvar hjälpte Uno på med rocker.r.

Och Orvar berättade senare: - "Så stod Uno med paraplyn uppe i trap-

pan och då, förstår du, trampade han fel och ramlade ner för hela spiral-

trappan. Jag rusade fram och hjä1pte upp Uno och stod så här nred hans

paraply. Då sa IJno: - "Vad fan har du med mitt paraply att göra?".

En scor händelse i min ungdom var det, när ett krig mot Norge hotade.

Det väckte särskild sensation, när det grck ned fyra små toroedbåtar genom

Göta kanai. Dessa var på den tiden så små, att de kunde gå genom Göta

kanal, vilket r-ruvarande torpedbåtar inte torde göra. Strax efteråt kom
"bohuslänningarna" hit. De bevakade bron och den h11a l<anonen' De

bodde i Hjulkvarns iada. Den finns inte kvar nu. Beväringarna var ofta
hemrna hos oss. Vi brukade i allmänhet ha god mat och de tyckte det var
roligt att komma bort och äta. Och så frågade min mamma dem hur de

hade det. Jo, det är r,äl bra, men det är tråkigt att dec finns grisar som

snarkar så färferligt, så vi kan inte sova. Och det var ju forfärligt. Min
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Att min far var industriman
av kommunala frågor. Han

Tor.{Elt 1:1.

vet ni, kanske också att han var intresserad

lade fram det första förslaget till stadsbild-

sr,åger. Knut Reuterr-a11, r-er en stor skämtere och specialist på att anviir.rda

,.1.io', på rätt sätt. Han ringrle dagen drirpå till doktor Liljefors, en bror

trlL Br,,,no Lrljefors: - "Är ått doLtot Liljefors?" - 
"Ja' det är det"' sa

doktor Liljcfors. - "Jo, det iir liapten N:rtt och Dag' Jag är befälhavarc

för den stvrka, ,o- ,i, förlegd i cloktor''ts lada' och det har korr.rmit klago-

n-rå1 från n.rar.rskapet arr doktorns grisar sirarkar så mannarna inte I<an soVa'

Dc birr jr.r bara h,11f..,-, så stridsclr-rg1ig:r efter första dagerr,,. - 
,,Ja, det r-.rr

föri:irliit belilrg1igt,,, sa cloktor i,11.fo.r, "n-ren då får kapten r'är-rda sig

till traJgårdsmiisr;rrer-r på Elfhög, för det .ir hens grisrr". - "T)er 'ar
a11t", sa kaprenen och ringdc ar''

Dager.r c1ärpä satt Knur Rer-rtcrvall pi verandan på Vårvik och åt middag'

JLrsi ,rä. han sk.llle t:r sin lil1a middagslur, så sprängde där in kapter-r Natt

å.h Dag med arJjr-rtar-rt. Knut smet in och försökte skicka ner min s,'stt'r

Th1,pa ",, ,, 
.,.,'lu, clem, men h:rn besil-rnade sig och mötte dem' Kaptenet]

sa: - Jag r-iii bara pr.r.l"t'^ mig' Jag skulle vilja försöka ordna en fäIt-

,k;utninihar på Vårvik". - Och då blev Knut lugn igenl

7 ro I Lhåt t tns S ant sk oLa
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ning. Jag har bland mina papper ett utkast till motion' vari han moti-

ver;d;, i^rfo. Trollhättan borde bli stad' I)et var redan år 1892' Det

skr_rlle dröja ända till är 1916. Jag hade den nyårsnarten nöjet vara med

hor.rom på Torget, när Trollhättan blev stad'

Han hade err par riksdagsmannar,änner, direktör Sa-nne i Uddevalla och

grosshandlare colliande. i Got.borg. Dessa köpte tillsammans onat-rs

i^pp..r.norsefabrik, vilken dock några år senare ör'ertogs ar- Gustaf de

t-u"ot fo. att ingå i hans stora industriprojekt'

När Onar.rs bruk lades ner år 1916, övertog paPpa i största utsträckning

personalen och därib1ancl är,en Albert Johansson, som åtrnir.rstone de ä1dre

kä,.,r-r... Han siutade som kontorschef på stridsberg Er Biörck. Han var en

känd kon-rmunaiman och nykterhetsman. Började som ung pojke på pap-

persbruket för att rensa kubbarna, innan de gick in för barkning' De 1åg

i en låda som kallades "kubbelåda", r,ilket giorde att Albert kallades för

"Kubbelåda" så länge han levde"

Aibert var en stor skämtare. En morgon hälsade i^g pi honom och hans

"kumpan" Dage Dahlström. Då sa Dahlström: - "Jag var ute och gick

uppevidEgna-Henligår.Jagtroddevigickförbienflickskola,menså
fi.l irg hoå att d.r ,rJ, Alb.i, Joharssons ,illa". Då sa Albert som ofta
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stammade: - 
,,Du-du-du kunde lika bra ha trott att det var en sam-sam-

skola, för jaghar bägge sortera".

Albert berättade: - 
,,Yi skulle gå och fotografera oss pL lza maj. Då sa

jag till barna; Det är bäst vi gzr pä olika gator, så de inte tror a;tt det är

demonstrationståget !"

Arodell: Det skulle vara roligt att få höra lite mer om din far, som familje-

far och på arbetet. Man har ju läst något om det sistnämnda, men det

skulle vara roligt att höra hur f.ar var, sedd ur barnens synvinkel.

Strid.sberg: FIan var alldeles förbannat sträng, det kan jag säga. Han hade

mycket respekt med sig, men han var inte utan humor och han Yar eII

gästfri människa. Han tog emot folk av mycket olika slag. Bland gäster

som förekom på Strömsvik, var Paul Peter '§7'aldenström, "PV"' Pappa

var intresserad av ideella rörelser och det gjorde att P§[ bodde på Ströms-

vik. på den tiden yar der modernr med någonting som hette "kneiping" (av

tyska ordet kneipen). Ett slags frisksport, som bestod i att man kavlade

upp byxorna dll knäna, och pulsade omkring genom det daggvåta gräsdt.

fiåigi på morgonen fick vi se P§7 pulsa i trädgården. - Han hade också

en underlig förmäga att ta både människor och djur: Min bror Georgs

kaniner hade kommit ut, men P'§[ lockade pä dem och de kom fram till
honom.

En annan gäsr, som jag minns från min barndom på strömsvik, var'§[er-
ner Ericson, son till friherre Nils Ericson, kanalbyggaren m. m. vi tyckte

det var märkvärdigt att han hette 'baron' Ericson. Det var en underlig

kombination. Han var en stilla, försynt man, som kom hit till Trollhättan
näsran bara för art få dö här, kan man säga. Han bodde bata ett Par-tre
är hår, innan han gick bort.

På den tiden var det ju mycket som var annorlunda. Ridning förekom rätt
ofra som medel att förflytta sig från en ort till en annan inom riket. Jag

minns en ingenjör Bressner, vilken hade varit i Amerika och sedan bodde

i norra delen av Ostergötland. Han kom ridande och stannade ett tag.

Vi hade då hästen på stall.

En höst skulle det bli älgjakt. Det var kungajakt och det skulle till och

med bli kejsarjakt. Kejsar Vilhelm var här och jagade tillsammans med

kung Oskar. Då blev länsman Berggren, som var ordinarie länsman, så

nervös am han måste ta sig tjänstledigt. Kamrer Gillberg på Vänersborgs-

banken, som 1;ar vice länsman, fick rycka in och tjänstgöra. Dennes vänner
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passade dä pä att få passerkort ti11 berget- De hyrde Grand-Hotells stora

åh^.^bu,-,g, iurtr.l ,r.d *u, och dryck, och så for de uPP På berget' När

k.rrgolrnlh.n ägde run-r, hade även dessa herrar sin lunch' Min svåger

G.rsiaf OCq'ist var med' När han gick före bort och skulle hämta mat

i den där .hr.^borrg.rr, himade han en ä1grr-rmp, som han förstod att Giil-

berg hade tagit som rof6, en gansk'a egendomiig trof6l När de andra sen

,Lui1. tu sin matsäck i .h*.ub1t'gen sa Gr;staf: - "Har ni hört en sån

,1,rrurn,-t skandall Kejsar Wilhelmhade skjutit en stor 2o-taggare och den

hade ha,-, gett order om arr den skulle föras tiil Berlin för att stäilas upp-

stoppad i ]to., ha11en på pejserliga Siottet. Och när ha, så kom och skulle

flå-ilgerr, tipptäckte lran att någon hade varit där och skurit rumpen av

afgr.,inoflrå,, fra" både StockhÅl- o.h Berlin åthar, och de säger att de

hJr kommit boven på spåret". Då såg Gustaf hur Gillberg ställde maten

ifrån sig och gick 1ro.t titl vagnen, tog rumpen och s1ängde bort den!

Arod,ell: Man hör ofta talas om våra gamla "prtroner"' När och hur biev

man det? Vilka var "patroner" i Trollhättan?

strid.sberg: Det var lustigtl Härom dagen hade ci1la Ingvar sin radio-

kvart, då hort besvarade f.ågo., däribland: Vad är en patron? Jo' sa hon'

patron kommer av ordet "pater" och det är samma stam i både "ger'ärs-

iatrorr" och "brukspatrorr'll Några regler fanns r'äi inte' Man blev inte

urnämnd til1 det som man blir til1 "riddare" e11er andra förnämliga titlar'

Det r.ar nog sådant som blev brukligt så småningom, när en del ledande

personer blJv äldre. I min bar,dom kallades inte min far för patron, det

io- på senare tider. Och här i staden vet jag ingen, som kallades för

pnr.on mer äir han och Antenors f arfar, tidigare också C' O' -Holm' 
Men

,t. på landet var man nog lner generös n-ied patronstitlarna än. här i staden.

Irroln järrrb.uksindustiin an\,änder man nu ofta titeln bruksdisponent, vii-

ken väI är en ersättning för den gamla brukspatron'

Röst ur pwbliken: När var din far riksdagsman?

Strid.sberg:Han satt i första kammaren ären 1.888-1897. Men då flyttade

hela fami*ljen upp tiil Stochhoim och h)'rde våning där den tid riksdagen

var samlad, åtminstone eir par av åren. Han blev sedan inte omvald'

Ansågs vara för radikai!

Algot Häggner: Jaghar ett minne av din pappa. vid seklets början filade

"i 
IagUtnJåt allmänheten. Pappa hade skickat mig att hämta ett inlämnat

,ågbiad. Jag kände väl till att Din pappa var mycket sträng. Att några
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stod och hängde i fabrikerna, det tyckte han inte om' utan de fick en

Ihutt" att de skulle börja jobba igen' Jag stod där och hängde utefter väg-

g.rr. Oi, pappako- brko- -iglitt åfoth'pp'"des och-röt väl till sä' iag

iopprd" iraäi i vädret. - Vadltår du där och hänger för' pojk!? - Jag

skulle bara hämta ett sågblad. - Jaså - det var tur för dig det!

S*idsberg: lu, plbruket var det ju, som Häggner sa' strdngt.- men ord-

"i"* - ;; ;;g på sätt och vis ganska t'i-"amt' Chef emellan "'-in 
far

".f, 
,"ig ,rr, ,.,iri i'åg". Orvar Åq"itt' FIan var chef drygt 20 är' Orvar

had. 
"tlt 

väldigt ,r"',rlfg, sätt. En gång hade vi en order på plåt till Japan'

Och det skulle sättas få "rt 
skeppningsmärke med japanska bokstäver' som

,t ott. *at^ på med schablo.r. ba to* Orvar vänligt fram och-sa: - Hör

du Albert, kan du japanska nu? - Nej inte än, men det gör allt gott!

En morgon kom Orvar upp, när en av gubbarna var borta: - Varför är

i*e bai här i dag? - H;; är hemma för hans käring har fätt trillingar

i dag. - Äh sjutton, vad säger han dä? - Vad han säger! Det är väl klart

han är förbannad!

Röst ur pwbliken: Hur många var det med hit ifrån Torshälla?

Strid,sberg: Jaghar för mig att det var ungefär 70 marl De-kom är 1879

lr"ri"agi""*""d trrå båtai, rymmande också maskiner och två hästar!

Min far var mycket intresserad av nyheter av olika slag' Aven mera

mystiska saker. FIan underhandlade med en herre som hette Ekenberg, en

dnJ irrg..tlör, som bodde i England och var mycket mångsysslande' Han

uppfann" tårvpulvereldning o. ,' t'' Denne föreslog också att man vid

Ofia"natun skulle anlagg, ltt k.aftverk. Men kraften skulle inte överföras

med elektricitet, vilket äå u.rråg, vara alltför modernt och ofullkomligt'

Kraften skulle överföras genom lufttryck. Förslaget var mycket väl geirom-

tänkt och hänvisade till iaxor som tillämpades vid en anläggning i Paris,

där det var rätt iångt kommet.

Far hade ju teiefon förstås, bland de allra första i samhället. och så hade

han ett par vdnner på kontoret och skulle demonstrera den nya uppfin-

,rirrg"rr. iIa., .irrgde iitt Olldrt där familjen då bodde, men varken min

mof eller någon ,r, ,yrrrurrru var hemma' Dår vat bara en ung barnflicka'

so-.ral ald;g hade talat.i telefon: _ ltsrallLl - Säg någonting' säg någon-

ting! - Vad ska jag säga då? - Läs Fader Vår för tusan!

Röst wr publiken: Min svärfar var en gammal trollhättebo och han berät-

tud" -urrol. ay historier om parron Stridsberg. som alla sådana där legen-
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dariska figurer fär de väl sig tiilskrivna historier, som de inte alls varit
inblandade i, Svärfar berättade således, a6 patron Stridsberg en gång tog

med sig någon in på kontorer. Han sku1le ha någon uppgörelse med honom.

(Nu vet jag a11tså inte alls, om detta är sant!) Det var en stor, kraftig karl.
Så säger patron Stridsberg, när han går igenom kontoret: - "Q1n ni ns

hör något bråk här inne, så bry er inte om det, för jag skall göra tpp med

honom här". Och det blev ett sjusärdeles liv därinne och det ropades på

hjä1p, men ingen reageradel Till sist kom parron ur, mer eller mindre

rasande, och frågade varför de inte kom in och hjälpte honom. - Då hade

han färt stryk i stälIet!

Sigurd Stridsberg, gammal och k1oh, kommenterade inte historien. Såg

bara glatt finurlig utl

En färgstark person i Strömslund var ur.makaren Carl LicJman, född 1852

i Stockholm. Han började som stamanstä11d vid Hästgardet men sadlade orn

och började intressera sig för klockor. År 1901 uppenbarade han sig i
Strömslund, so,m då hörde till Vassända-Naglums landsförsamling. Där fick
strömslundarna med Lidman i spersen kämpa hårt. Men Lidman hade mun-

lädret vä1 smort och förstod konsten att ta lantmännen. Han blev så små-

ningom ordförande i kommunalstämrnan och samarbetade mycket fint med

ing. Albert på Strömsberg. När Trol1hättan skulle b1i stad ir 1'91'6 och där-

vid omfatta också Strömslund, var Lidman en stark drivfjäder från västra

sidan älven.

Är 1930 blev "Strömslunds Borgmästare", sorn Lidrnan kallades' på sin

78-årsdag intervjuad av Tidn. TrolLhättan' Han berättade då några histo-

rier om patron Ernst Strids erg. Vi citerar:

Brultspatron Ernst Stridsberg

Stridsberg skulle resa bort en morgon, men först besökte han en sjuk

arbetarehursru i Strömsviks närhet.

- Sänd bud hem till mitt vid middagstid så får ni en god, närande soPpa.

Så tog brukspatron upp en sedel som han hade i beredskap i västfickan
och lämnade på bordet.

Inför så mycken väniighet reste sig den sjuka upp ur sängen för att nysta

ur sig en del tacksägelser, men hon kom av sig vid ett barskt:

- Håil käften, käring!
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En:söndag satt Srridsberg och spelade brå.de, då en av hans arbetare infann

sig och vi11e 1åna 200 kronor.

- Jug lånar inte ut pengar och förresten tycker iag att' jag kan fä vata

i fred på söndagen.

Mannen gick och brukspatron slog just sexandus just som trädgårdr

grindens [enfallande lockade hans blick utåt. Det v&r en nedslagen man

vid grinden. Stridsberg skyndade ut på förstubron:

- Kom tiilbaka!

Mannen kom.

- Titta in tiil mig på kontoret i morgon, så får du pengarna'

Bockningar och tack.

- Jug tyckte allt det var synd om honom.

*
Ett ombud från Taborkyrkan med bidragslista hade gått köksvägen in till
Stridsberg och 1ämnat sin hatt kvar i köket.

Arendet framfördes, kyrkan behövde Pengar.

- J^g lämnar inga bidrag, förklarade brukspatronen, och öppnade stor-

vägsdörren för Taborkyrkans delegat.

- Jug fär allt gå köksvägen ut igen, f& jag har min hatt därute, sa' om-

budet.

- Gå efter hatten då och kom hitåt sedan.

När mannen kom med sin hatt hade patronen hunnit godas till. FIan skrev

på en 5O-lapp. 
*

De hade fått en murare tilt Gullöfors och muraren hade fätt en äldre

bruksarbetare til1 hantlangare. Muraren blev ej belåten med hjälparen

och stegade därför in ti1l brukspatron med anhållan om ny hantlangare.

- Vad skail jag göra med den andre då, undrade patron'

- Avskeda honom! föreslog muraren.

Men då tog det eid i den gamle.

- Avskeda en av mina g*mla trotiänaret Hut, herre! Det är herrn, som

får avstrred och kom aldrig hit ^"ru:.
4

När Tro1lhättans stadshus var färdigt, skulle det naturligtvis invigas med

en fest. Som var så gentilt ordnad att ingenjör Stridsberg fann nödigt att,
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med hänsyn till den samlade societeten, skruda sig i ett par splitter nya

grl"t.h"t.'N år han kl 1 på natten ansåg- lämpligt vända om mot hemmet'

ioro grlor.herna borta. P,,,"''' blev vid synnerligt dåligt humör:

- Det skall då bli sista gången iag get mig ut i sådant sällskap'

Nere på gatan skulle just en hög kanaltjänsteman stiga in i sin kup6' när

den vredgade brukspatronen kom ut'

- Yar har bruksPatron sin skjuts?

- Vad skulle jag med skjuts till?

- Åka hem, naturligtvis.

- vad rror herrn jaglätt mina ben till om jaginte skulle orka gå biten

till Strömsvik!

Ett naturslt'yddsärende å.r 7906

- Sammandtag av Bengt Lindbom -
Redan 1g95 hade H. E. Ahrenberg i riksdagens andra kammare motionerat

om arr sraren skulle förvärva vattenkraften i Trollhättan och vid en even-

tue1l utbyggnad undanta omgivningarna till nationalpark. Motionen av-

,1ogr, *.rr"i'början av 1g0o-talet blev frägan om trollhättefallens utbygg-

.rui iO. såväl trafik- som kraftändamål mera aktuell. Staten hade genom

en rad vatrenrätrsd omar f.ätt äganderä*.en till fallen. svenska turist-

föreningen (STF) gjorde i en skrivelse tili Kungl. Maj:t en framställning

om att 
.-rrärr., 

stranden av Trollhätte strömmar skulle förvärvas av §taten

och göras till nationalpark. STF uttryckte det så att trollhättefallen räk-

nadel till de främsta av Sveriges naturskönheter och var för den övriga

världen mer kända än någon an$a7t svensk sevärdhet och verkade mer än

något annat lockande på den utländska turistströmmen'

Regeringen hade redan tidigare tillsatt en s. k. vattenfallskommittd, och

dÅ, häde kraftigt betonai vikten av fosterländskt-estetiska synpunkter

vid utnyttjard" ur sådana vattenfall, "vilka genom allmänt_ känd natur-

skönhet o"h ford.lrktigt läge kunna anses äga en särskild berydelse för

höjande av den fosterländska känslan".

Kommirtdn ansäg att fallen borde på sön- och helgdagar "fl framträda

i all sin storartade naturliga prakt". I motiveringen till detta förslag

anfördes.bland annat: "För höjandet aY nationalkänslan hos Sveriges ung-
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dom, vilkens iver att se och lärakårlna fosterlandet är stadd i en glädjande

o.rr..klirg, hava naturföreteelser av sä framstående rang en djup bety-

delr", som*näppeligen kan överskattas. Vikten av detta ideeila värde torde

frår, stut"rr, ty"p""t, ökas, i samma mån som de krafter framträda' vilka

arbeta på ,rotiorrulkänslans försvagande. Även om kommittdn ansett sig

biira fästa avseende på Trollhättans betydelse som måhända den förnämsta

dragningskraften föi den utländska turisttrafiken, vars nationalekonomiska

vikl år 
-efter 

är ökar och som i väsentlig mån bidrager att utom landet

sprida en lika välbehOvlig som ofta fördelaktig kännedom om Sverige,

dess folk, institutioner och industri". Nationalismen hade vid denna tid

fått en pånyttfödelse genom påverkan från Tyskland, unionskrisen med

Norge och som motvikt till arbetarrörelsens internationalism.

STF fortsatte vidare arr der inte räckte atr staten byggde ut fallen på

ett pietetsfullt sätt, utan man var också rädd för att det härliga skog-

b"-rå*tu berglandet på älvens västra strand, som ännu var i enskild ägo,

skulle vandrlir.r*r. Strr.r, borde därför bli ågare till en lämplig del av

Trollhättans västra strand och denna skulle göras ti1l en hela svenska

folkets tationalpark på samma sätt som Niagarafallens båda stränder för

all framtid blivit skydd ade frän "nyttighetsvanhelgande". Den sträcka

som borde skyddas utgjorde ett omkring 1.500 meter långt och t00-L75
meter brett parti från Strömsbergs kvarn til| något nedanför den projek-

terade da*Å.r, över Flottbergsströmmen. Området tillhörde hemmanen

Äppleknäppen, Arvidstorp och Torsered. Trollhättans kretsavdelning av

Srrerrska turistföreningen hade med bidrag från Svenska turistföreningen,

enskilda personer samt Trollhättans sparbank låtit bygga PromenadYägar

och utsiktsplatser där.

I regeringens proposition nr t301L906 till riksdagen, där man begärde att

.., krrftriatio" rk"l1e byggas i Trolihättan, begärdes också att staten skulle

förvärva de områden som Svenska turistföreningen föreslagit i sin skrivelse.

Någon nationalpark blev det inte vid trollhättefallen, men syftet med

Svenska turistföreningens skrivelse uppnådde§ - man hindrade att om-

rådet exploaterades och vandaliserades. Nyttosynpunkterna fick stå till-
baka för naturskyddsintressena.

Fridotf i Björke: (filosoferande)

En sa allri 91ä säk i förväg. En

det va nåt sorn hängde å dingla där

sulle trella, men vänta feck han. De

vet la hur de va mä

bak på baggen. Och
datt allri!!!

den lelle sparYen. IIan såg att
sparven vänta och vånta att de
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För oss, som bor i em land me.d världens f, n. största skattetryck, och där

de styrande tydl,igen ser nya skattebördor som bot f& alla kriser, kan det

:vara ay intfesse ait se hur forna dders potentårer löste beskattningsfrågorna.

En liten inbli& ger oss Gustaf Lunddn i sin bok Tunhems Gäli, ur vilken

bok följande artikel är hämtad'

Fogdar och slndtter undet ou§altung&rrua

- Av Gustaf Lund6n -
Motsättningar och stridigheter mellan härskande och styrda på skilda om-

räden år rrigo, ,., hedenhös och ej någon företeelse a]r modernt ursprung.

Oförrnågan"och ofta även oviljan att förstå motpartens intressesynpunkter

skaparuIitrrirrgur.ru, och hur än kulturformerna ändras, går dock alltid det

gamla ständigt igen i nya former.

Den, som makten haver, missbrukar den gärna till egen förmån' och san-

,rlrrg* härav fick forna dagars allmoge åven ofta erfara i sitt förhållande

till sina förläningsherrar och konungars fogdar. Hercarna och kungarna

stodo dock ofta i skarp motsätrning till varandra, och konungens person-

liga uppfattning blev som regel fogdens lag'
,,Konungarna Albrekts och Eriks fogdar", säger olaus Magnus i sin krö-

nika 15i5, ,,foro allestädes fram som vilddjur mot landets innebyggare,

vilka i gengäld, rerade av så många våldsdåd, utkrävde en omänsklig

hämnd pla d. gry-ma, till en varning för kommande släkten att icke reta

getingarl enär-de i stjärten hava en gadd, med vilken de kunna stingas".

Gustaf Vasa var dock en man, som noggrant följde sina ämbetsmäns alla

förehavanden och vafnande eller bestraffande grep in till sina undersåtars

skydd, när så behövdes.

Myndigheternas förmåg a atr. trttä\ka mångahanda skatteobjekt och dito

former"är ej någon företeelse av i dag. Redan under medeltiden pålades

allmogen dryg, tkrtter och gärden i form av fodring, dagsverken, kyrko-

tionde, gengard m.o., och enligt Ericus olai förordnade drottning Marga-

retat.o.m. om en extra skatt, motsvarande halva värdet aY en ko, samt

vidare en för varje eldstad bonden ägde, varförutom han även hade att

erlågga "en viss penning för varje nöt eller varje boskaps rumpa" - den

sistnämnda av allmogen hånfullt kallad "rumposkatten"'

Jordeboksräntan utgiordes under medeltiden och 1500-talet in natara

genom smör, spannmåI, halm, hö m. fl. produkter och endast till mindre

äel i penning^r- A, Ifia t.ex. skattade Väne 81/z tunnor 61lz pund smör

jämte-5 ,,snJsor,, ä1, vafiåmte av Malöga färjestad edades 5rlz matker i
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Krono-Debetseilel för år 1893. *'o 7

t ilr-oua '/u *n.

KronorKredit.
Afkortning:

för döde personer

Beiålt vid stämman

Besva! af .Lsrt!kyldiB. .om fö16rqa.. sr!
rteii enliat (oDpl. furordDiDeeD aEeöeode be-
.illoing .f rasr egtDdof, sam! afinkoost blif-
eii loEoE !äIörd titl hderc belo!p. dD suE bör
rtBå eolig! den ål vede!boraude oeska(bibCs-
oädd ye.kstälda tåxering etler ltt sådaE årgill
Jb€hÄriepb bli,vir Ioaud debj[nrad konba bo§
K"trcl iilaj is tsefallqinsshalrabde ablore iEoE
trcrio daear 1lre. deo das. d;. DÄ dtt i § 3? sttrclio dagar 1fie. deo dag. då! pÄ dll i § 3? af
§am,ba Robg) lororJDiDg6iadsaE,des 3&attskll-
dig€ eet tjtrfaile elhälll €iE debetsedrl.

Besvå. i debi.eringsfrågö! up!€håIl. icLE
upDbörder rf det sid deb 6fvertlaA*dc debii€-örder af dei !id deb afverklasadc debite-

n !ånrdå belop!, trsreDLa. da debite-
atsärdeD icke fastsialles. den Elegan& eset
usrnadsfritt åtErb.lobma, hvåd afbotrob
ir fUr tuJCLtr edagdi.

16:44 tlar kronoskatten år 1893 på en 20 ba gård, sofil iltdn svårigbet

Jödde en familj På 7 Personer.

penningar. Av smöret var en de1 bortförlänt till den å Malöga bosatte

iä.,r*u.,r..r. Det urgamia tionder utgick i livsmedel utanordnar till kyrkan

och dess tjånare.
Fodringen'besrod i skyldigheten att till fodring mottaga konungens eller

hans fö"rläningsmäns härt"., efter ägaren benämnda kungs-, lagmans- och

;,
Qvitierås I

i

Annote

^NU.' 
«/onofugdeos qrilreDs Cäller jcke

tan hr.adqskrilvår.n. inn,,råri.D
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slottshästar m. m. På 15OO-talet utgick fodringen ofta genom gästning in
natura, d, v. s. så att konungens kreatur skickades i omlopp, "på gräs",
bland bönderna.

Ar 1526 hade länsinnehavaren Måns Brynteson Lilliehöök konungsfod-
ringen av Väne härad, och vid samma tid uppbar fogdarna av varje helt
frälsehemman "årlig rär$a" - d. v. s. slottsfodring till två hästar samt

vart tredje år till 2 kungshästar. Pä 155O-talet hade skatte- och krono-
bönderna i Väne att utgöra fodring för 4 hästar, vilket skulle fullgöras
genom att varje bonde sände en tunna malt till Älvsborg. Men därest någon
ej hade rådhärtili, heter det i en klagan från Väne omkring 1560, "så 1åter

fogden panta ut en daler för tunnan, och vidare löper det en mark för
hästen, där K. M:t och andra, som förläningar hava, icke taga mer än tre
öre för häst". Under Märta Leijonhufvuds förläningstid på 1570-8O-talen
utgjorde envar skatte- och kronobonde 4, medan frälse, kyrko och pre-
bende undsluppo med fodringen för 2 konungens hästar. Ännu långt in på
1500-talet erlägges denna form av ikatt.

Dagsverksskyldigheten, som påbjudirs redan under medeltiden, bestod i en

allmogens skyldighet att utföra arbeten å Kronans slott och fästen. 1546

t. ex. skattade häradet sålunda, förutom smör och landgillesjärn, även

69 dagsverken. Åren 1537 och 1,544 gav Gustaf Vasa befallning ti11 b1. a.

vänebönderna att göra dagsverken å Älvsborg för slottets restaurering,
1540 och 1548 fick ståthållaren Gustaf Stenbock order att frakta timmer
från Trollhättan till Älvsborg, och 1605 uppmanades allmogen i Åse och
Flundre att stå Väne bi med framkörslorna till Älvsborg och Gullberg. Vid
flera ti1Ifä1len under 15-1.6A0-ta1en fick häradet även genom penningar
bidraga till Älvsborgs slotts nödtorft och under Erik XIV:s tid utfördes
många dagsverken å såväI Älvsborg som Gullberg, vilket sistnämnda fäste

ävenledes försågs med livsmedel.

1555 fick Väne av sitt tionde anslå spannmål ti11 brödragården i Skara,
och på 1580-ta1et levererade fogden Per Christerson av i Väne uppburna
tionden sill till abbedissan i Vadstena samr spannmål ti11 Skara domkyrkas
ombyggnad ävensom 50 oxar, 72 kdvlingar (ungoxar), och 4 stutar till
hovets förtärning.

Besättningen å Alvsborg synes till väsentlig del ha fått sina livsmedel från
de beskattade bönderna i götaälvdalshäradena, och år 1 600 befailde And.
Lennartson från Älvsbotg, att väneborna av den boskap, som skulle drivas
till slottet, en oxe skulle ti11stälias Johan Skeppsbyggare i Gamla Lödöse
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samt härjämre 2 tunnor malt och några tunnor spannmål av den år1iga

räntan. 16i8 å1ades häradet att även betaia gärden till Kalmars och Jön-
köpings slott, och 1620 fick Väne 1ämna byggnadshjä1p i form av pen-
ningar, sågblockar och kol ti11 den under an1äggning varande sraden

Göteborg.

"Då de årliga skatterna under hela 150O-talet ännu till större delen
utgingo in natura och endast tili mindre del i penningar", säger Emil Hilde-
brai-rd, "måste Kronan på 1ämpliga orter i riker skaffa sig varuhus, och
Kronans köpmän hörde under 15OO-talets slut ti11 de viktigaste finansiella
tjänstemännen".

Ett sådant varuhus upprättades även på 1540-t;r1et r.id Ä1vsborg, och hit
hade r,äneborna att leverera sir.r skatt i form av smör, malt, spannmål m. m.
Äv skatten tillställde häradet t. ex. 1581 varuhuset 15 lispund smör, Äivs-
borgs slott 26 oxar, provianthuset i Nya Lödöse smör, spannmål, fläsk och
malt m. m., varjämte proviantskrivaren Harald Andersson erhö1l 2 kannor,
1r z stop brinnvin.

De ständiga fejderna alltifrån medelriden och ända fram till Karl XII:s
död höll bl. a. Väne härad i en konsranr oro. Ej nog med atr gårdarna
skövlades eiier nedbrändes, utan avtvingades bönderna här.jämte stora
skatter och gärden, som gjorde dem helt utarmade. Under Nordiska sju-
årskriget t. ex. ålades Väne förse krigsfolket vid Bohus med bröd, smör,
humle, foder, halm m. m. är'ensom leverera det ar. svenskarna innehavda
Varbergs slott såväl penningar som livsförnödenheter ar. skilda s1ag. 1586

fick Väne m. f1. västgötahärader erlägga kostgärder tili befästningarnas
bespisning vid den omstridda "ryssgränser.r" mot Ryssland och Lifland, och
under det 30-äriga kriget hade häradet att årligen betala krigshjälp i
form av pälsar, klädespersedlar, skodon och timmer,-vilket allt tillställdes
Ä1vsborg.

Givet är att alla dessa betungande skartepålagor sk,.rlle komma att väcka
böndernas harm och protest. Oviljan gick givetvis främst ut över fog-
darna, som hade att verkställa indrivningen, och under Nordiska sjuårs-
kriget ihjä1sIogo de förbittrade västgötabönderna också ett flertal länsmän
och fogdar, vilka sin plikt likmätigt utkrävt kostgärder till hären.

Till konungen ingavs också ideligen klagomål över krigsfolkets och fog-
darnas utpressningar, våidgästningar och mordgärningar. Såväl fogdar som
soldater, i all synnerhet de senare, voro dock i många fall att ursäkta, enär

169



Kronan saknade möjligheter att tillfredsställande ordna deras försörjning,

varför rena nöden oftast drev dem tiil övergreppen.

Myndigheterna å sin sida hade heller ingen anledning vara tilifreds med

de morsträviga bönderna. I en handling a-r 1544, ställd till allmogen i Väne

m. fl. härader, ger också Gustaf vasa tillkänna, "att oss undervist är,

hurusom I som bygga och bo i förenämnda härader, äro fast oviiliga till
atr urgöra Edra rättigheter till Vårt och Kronans slott Älvsborg och syn-

nerligen de dagsverken, som i skyldiga äro. Härför bjuder och förmane vi
Eder, atr I vele rätta Eder själva i den saken, hjälpandes allvarligen och

manligen till att den byggning på Vårt och Kronans fäste Älvsborg måtte

komma till en ända."

Böndernas upprepade missnöjesyttringar med de ofta alltför självrådiga

fogdarna gick dock ej heller i längden för myndigheterna att ignorera, och

i det s. k. Norrköpings beslut 1604 heter det därför bl. a. att "ingen fogde

eller befallningsman skali hava makr atr pålägga allmogen gärden, hjälp

eller annan tunga utan överhetens samtycke, och vilken som annorlunda

befinnes göra, straffas såsom en förrädare, och allmogen vare e1 skyldig

lyda honom".

Men missnåjer med de dryga skattepålagorna var dock alltför välgrundat

och fast rotat för att enbart genom förordning och förmaningar kunna

avlägsnas. Vid tingen i Väne på 164O-talet fann sig Drottning Kristina för-

aniåten att vid ,,plikt och bot" befalia allmogen iakttaga hörsamhet och

lydnad mor sin höga överhet. Anmaningen, att de "beredvilligen i rättan

rid utan trots och motvillighet skulle utgöra och ifrån sig till Kronans

uppbördsmän leverera alla dess räntor och rättigheter", var dock ej alltid
borrd.rm så lätt att efterleva, försåvitt de själva skulle kunna nödtorftigen

existera. Och fasrän för iänge sedan avskaffar år ock än i vära dagar

erinringen om ,,fogdevälde" nog arr hos envar väcka föreställning om hän-

synslöshet och maktförtryck.

skollärare Engblom var på sin tid även sånglärare. vid en sångövning i Prins oskars

skola när E. höll på att öva renorsrämman framme vid orgein var de andra sångarna

församlade nere vid dörren. B1and basarna fanns en vid namn Lindholm, som intc var

så värst säker i sin stämma. vid samma tillfäile kom en ångbåt på uppgång i kanalen och

mifi för skol.rn gavs signal för bron. Då sa Engblom framme vi.d orgeln: Tyst där nere,

Lindholm! * * *

Karl-Axel i Rörstorp till sin vän Birger: Du skulle ha mej till själasör;are och kommi-

nister Ryberg till ekonomisk rådgivare' så skulle du stå dej gott!!l
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ERIK ADAMSON
t 2718 7895 1 28/6 198J

Initiativtagare till Trollhätte-Gillet
och en av dess grundare
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ERIK ADAMSON

Född den 2718 1.895 gick den genuine trollhättepojken Erik Adamson,

initiati'ragaren till T.ilhatte-Gi11.t, ,-r, tiden den 2816 1983, alltså nära

88 år gammal'
I,,Str;na,, 1:3. april 1982,har Erik sjäh. beskrivit sitt födelse- och barn-

domshemikvart..Juno4,hörnetSpannmåls-ochosterlånggatan'Den
,..ror. gatan, som å Nils Ericsons tomtkarta av 7863 döptes tili Bergs-

g",on -. ett mvcket berättigat namn då 
- 
den löpte efter den li1la bergs-

f,.dja, ,o- delade samhället 1 en östlig och r,ästlig del - kom snabbt r-rog

att få just namnet Osterlånggatan som pendang till Västerlånggatan från

bron ner tiIl kyrkan, .,, ,Ält, som dock aldrig slog igenom' I folkmun

behö11s på Osterlånggatan dock det sedan länge invanda namnet Spån-

gn,^,-r.1 .. d.,r rpå,-,,1om från sågarr-ra forslades tiil gropar i gatan liksom

å torget (Spåntorget).
Frik l.rllar si:rllv hr-rset Tuno'1 för "Min mormors hr'rs"' Mormodern' Ma'ria

Jonasdotter Persson, född 1849, hade iiksom hennes make Andreas Pers-

son. fodd 1g45, kommit från Äsaka. Andreas köpte 1873 -[uno 4 av Thore

S,ennunqson. vilken sedermera blev garvare i kvart' Strömkarlen vid

Garvare- e1ler Barkebacken. Andreas, som arbetade på mekaniska verk-

sraden,,,på verkstan,,som man i regel sade, avled i slutet av 189O-talet,

varefrer som ägare står mormodern Maria Persson fram till hennes bort-

gång 1926.

I morföräldrarnas äktenskap föddes 7 barn - '1 flickor och 3 pojkar'

Aldst r.ar Ida Sofia. Eriks mor. född 1871. Den vngsta poiken' G''rstaf'

föddes 1882. Han blev en av Trollhätte-Gillets stiftare. Ida gifte sig med

den från Godegård i ostergötland till Trollhättan kommande Leander

Adamson, född 1869. sannolikt var det dennes broder Karl Ferdinand,

född 1g63, son-r toq hit Leander liksom systern Julia. De båda bröderna

arbetade hos Stridsberg 8r Biörck, medan Julia tjänstgjorde i Haglunds

charkr"rteriaffär i kvari Apollo - säkert har mången äldre tro11hättebo

henne ännu i minne.
I;;;å.; ;;h la^ fi.f. sin bostad just i mormoderns hus, där Erik föddes

igg5. Sedan Erik gift sig 1923 och mormodern avlidit 1925, såldes huset,

varefter E,riks föräld."..flytt"d. över gatan till hörnhuset Minerva 2, i

regel kal1at "Sta11arns". Mamman avled 1930, medan pappan levde ti11

1,948.

Erik Adamsons yrkesverksamma tid ägnade han det företag, Stridsberg Er

Biörck, där fadern arbetade som filhärdare. Den 9 juni 1908 antogs Erik
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av'patron Ernst Stridsberg som postpojke och den 31 januari 7963 l-ä-m-

,rrde ha., företaget som inklöpsch"}, p*rion" rad efter närmare 55 års plikt-

trogen tjänst. Noggrannhet åch plikttrohet är rubriken pä de är' som Erik

tjäiadeiitt fOr"ta[. Erik berättade själv, att patron ej tålde 
-slarv 

i arbe-

i"t, trän företaget*skulle endast komma kvalitetsverktyg, varför klagomäl

från en köpare av patron uppfattades såsom mycket allvarligt. Det hände,

berättade i,rik, att pat.or, ,riå ett tillfälle kallade in den närmast ansvarige

förmannen, efter det att en kund anmält missnöje' Förmannen' en i sam-

häll"t ,yrrrr"rligen aktad man, blev förtvivlad "men det skall aldrig hånda

*"r, pu..or" iar det löfte som ej blott gavs utan även hölls'

Det har vittnats om att Erik själv i sitt arbete Yar ytterst noga med

punktlighet och noggrannhet. LJtan att höja rösten,, utan åthävor' ledde

iru, ,i.rä medarbeta.e. Med kunnighet kunde arbetet hållas i ära, en grund

för att utan hårda ord vinna respekt.

Man hör ofta att en människa är född med det eller det verktyget i sin

hand. Erik Adamson var född med den penna, som låter den vänliga elak-

heren, kanske vi vågar kalla den ironi, den som ej vill skada utan alltid

läter hjä.rtat .vara med, flöda i såväl rim som prosa' Pampv-älde' lokalt

liksom från huvudstaden kommande, gisslades men utan att någon storhet

behövde ta illa uPP.

Under spaltrubriken "Stan för dan" inflOt från Eriks penna ären 1924-

1g2g över 300 alster i Tidningen Trollhättan. vid den tiden försvann

författarnamnet och i stället kom signaturen Karl på Spångata. Erik hade

nämligen en rid funderat pä att sätta en pseudonym i stället för sitt egen-

,rr-rr-o.h makan Ingeborg föreslog då Karl på Spångata och därvid blev

det, stundom ,rred fiirkort.ringen K p S' En annan gång syntes även signa-

turen P. Koral.

I Tidningen Trollhättans julnummer på 30- och 4o-talen blev Erik en

flitig skriient och på t961'-70-talen skrev han åtskilliga artiklar om det

iroilharrrrr, ,o,,, går.. Då Erik hade gott minne av gamla tider kan hans

artrklar bli en god källa för framtida lokalhistoriker'

Lågger man härtill dryga 100-talet bordsvisor att sjungas såväl vid en-

,kilä, som offentlig" ,rå*rrrkomster samt de pä zo- och 3g-talet skrivna

kupletterna til] såål Barnens Dags som Röda Korsets cabareter, får man

en uppfartning om den sidan av Erik Adamsons författarskap.
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pä 1910-talet arbetade som svarYare hos Nydqvist Er-Holm en man' vars

röstbegävning senare förde honom till opeiatt' Daniel F{ertzman' Mellan

honom och Erik uppstod en mångårig 
"a"skap 

och vi-finner även hans

namn i Eriks första *y, 
'k.ir.n-tills=ammans 

med trollhättepojken John

Börjesson och uPPförd 19L5'

"Kalabaliken i GrönköPing
eller

Var så go', Daniel"

var revyns namn, där publiken fick njuta av Daniels vackra tenor'

Samma författatpar skrev ännu ett Par revyer men från 1918 fram tilf

il.^ av l93;-ialet är Hjalmar Karlsson Eriks författarkompanjon'

Somsigbörvorofevyernaoftastbaseradepåisamhälletinträffadehän-
delser med några kändisar på tapeten'

våren 1930 behandlades i stadsfullmäktige en till staden riktad donation

på 40.000:- att anvåndas till en fontän, som i form av en kvinnofigur

Ik rll" symbolisera Sanningen' I samh-ället hade ryktet gått om donators

namn. När sanning"n o*-Su.rningen kom fram, visade det sig' att en av

framlidne oljeslagerich"i""', c"i Setterbergs' döttrar' Caroline' var den

;i;;iier. uår, r,Ia" dock till donationen fogat villko ret, att ränteavkast-

;-i";;a, k*pitale. ,koll" tillfalla_donator. caroline var en i samhället

iaiii'""kard ald." dam, som ibland sågs skrida Storgatan fram i sin yviga

hatt äch i sina pregnanta, fåtgglada kläder'

Detsägs,attGustafLund6n,denstridbare,ogiftestadsfullmäktigeleda-
-or..t,ärit tveksam ti1l om 

'u"tti"g*" 
kan personifieras i en kvinnofigur!

Detta blev högvilt för de båda revym akarna och 1932 kom revyn

"Vad är sanning
eller

Karolinas Enskilda Bank"

Somettförtydligandebörsägas,at'r'CarlsetterbergstredöttrarSofia'
född 1848, Fr"drik, 1349 sår Karolina 1851' alla förnamnen enligt

officiella längder, helst stavade sina namn som Sophie' Fredrique och

c"rolirr" _ å',,, på eget eller föräidrarnas initiativ förmä1er ej historien.

tut"a dorrriorr-rillkoä i minne förstår man Karolinas Enskilda Bank'

Diskussionen om Sanningen pågick sedan i fleraär, varför donationsgåvan

iarst 1916 kunde farrr"riliga, il.r, ,, skulptören Axel Ebbe urförda "Den

heliga lägan", som nu pryder "Tärtan"'
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Som en kuriositet kan nämnas at't' Greta Ljung' som kreerade huvudrollen'

irt tirt t uppträdde i donators yvigt blomsterhöljda hatt. Greta hade näm-

iig.r ,agrr^ sig till Caroli.,es Uotåa och frågat om hon till revyn kunde

fä läna hatten. Caroline beviljade denna ynnest! Kan man tänka sig:

Denna gamladam, säkert u.rn ko""""tiv prägel' låter en revyprimadonna

lårru oÅ uppträda i sin av samhällsborna så känd a hatt. Det kan man

kalla förståelse för revykonsten 
n står väII regel uppfördes revyerna å Sveateatern' En yngre generatlol

frägände'irrför denna lokal, som senare omdöptes till Palladium för att

; uäru dagar heta pingstkyrkan. Även Tingvalla Folkets p:rk fick agera

t"rt.rloka.i. parken nJa" igzs flyttat från omrädet vid Källstorpsbackens

krön till Tingvalla, nägra mLnai., .ft., det att en del entusiaster i Troll-

hätrans Idrottsförerri"i 1t.t.f.; den 1 maj startat Hjulkvarns dansbana'

isl,l ftyttude Folkets park från Tingvalla till Hjulkvarn, där den ännu

finns.

Den ekonomiska behållning, som revyerna inbringade' gick till olika väl-

g"*"å" a"damåI, oftart ti-I1 Barnens Dag men är 1.932 till de arbetslösa

iTrolihattan. Vid den tiden levde man ju i Kreugerkraschens dagat.

I mitten av 1930-talet började Erik Adamson att som revyförfattare sam-

arbeta med trollhättepojken Erik'§flengström, vars signatur Per silja var

välbekant. Detta sam-a.bet" ,ppharde c:a 10 år senare, då Erik §?'eng-

ström flyttade från stan.

Den sista revy, som Erik skrev, tillkom 1946 med titeln "snyggt och

styggt". Den uppfördes 16 gånger, ett trollhätterekord'

Man kan ej lämna Eriks författarskap utan att vidröra de spex, som han

skrev för Par Bricole i vänersborg. under äten 1'945-1970 tillkom sju

rry.f."r, varibland ett uppfördt' ]ötu'o* i Vänersborg även å Valand

i bot"borg och ett å Spegelsalen, Grand Hotel i Stockholm'

Det torde av ovanstående korta översikt framgä, att Erik Adamson varit

en trägen budbärare av den gren av teaterkonsten, som kallas revykonst'

Han biev därför ock en *y.k.t värdig mottagare av Trollhättans kultur-

stipendium, dä detta i sinom tid, år 1981, tilldelades honom'

Trollhättans invänarantal, som vid sekelskiftet var c:a 5.50'0, kom vid

stadsblivand et L916 efter inkorporering från grannkommuner att bli om-

kring 14.000. Infödingarna fick en känsla aY att vara främlingar i egen

,iuai*u" fick - for att tala med en nutida trollhättepojk. - pL gatan

hälsa allt mer sällan.
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Hos Erik Adamson mognade i början av 1930-ta1et tanken på att sam-

manföra samhällets lrrfJdda sörrer iör att öka sammanhållningen mellan

dem. Erik kontaktade revykollegan Emil Norlander i stockholm och fick

av honom Stockholms-Giilets ,tadgur. De båda trollhättepojkarna Erik

Johansson och Gustaf Persson, Erik Adamsons morbror, fick del av

id6"rrru, vilka ock enrusiasmerade Arvid Carlsson, Carl Frendberg, Bertil

Landberg och Emil Rhodin. Dessa sju man taffades marknadsdagen

lOrdug.,iden 13 okrober t934 och bildade därvid Trollhätte-Gillet. Att

Brik i.damson vid detta konstituerande sammanträde blev Gillets sekre-

terare, dess gillesskrivare, yar en självklarhet. FIan uppehöll sedan detta

ämbete till 7965.

De protokoll, som Erik förde, vitrna bättre än ord om det arbete, han

,rediad. för Gillets bästa. Vid Gillets sammankomster förekommer ej

nägra hdfriga diskussioner men då meningarna bryts, har Eriks, som Yan-

tigi i lågr"aid ton framförda åsikter, alltid vägt tungt. Man fär vål garna

,ripfrtriirrgen att en förening, av hembygdskaraktär, som -Trollhätte-
iiil"r, skall vara mycket konservativ, helst sysselsätta sig med tider, som

varit. vid förslag till för"drug var Erik dock mycket mån om att kalla

t. ex. företagsledåre i samhället för information om dagsläget liksom om

framtidsutsilter. I Trollhätte Kraftverks personaltidning nr 2187 har

Erik låtit sin ironi flöda över "FIusgråtarna", de gruPper som för ett paf

år sedan klistrade sina lappar pä' tarie rivningshus'

Hur många bordsvisor tili Gillets sammankomster har Erik skrivit? Han

skämde bort gillesbröderna med sina på lättsjungen melodi skrivna Yerser

med anspelninga, pä mer eiier mindre kändisar liksom på timade hän-

delser. Gillet jublade och märket K p S hyllades'

Bland alla de bordsvisor, som Erik fOr Gillets räkning har författat, torde

den till 1975 ärs marknadsgille skrivna "Det var pä gamla Grand" vata

kronan på verket, lättsjungen som den blev på melodien "Det var pä

LorensbJrg,,, som ju närmasr härrör från danska "Det var på Fredriks-

berg". Enligt Erik skall dock meiodien vara av tyskt ursprung'

Den marknadskvällen upplevde gillesbröderna sekelskiftets Grand Hotel

med den vänlige portieien Hellberg och med kusken Hagberg, som 1ät

sina fina hästar Faust och M:argareta föra turisterna i landä från stationen,

såvida ej platt-tysk liksom engelsk mister föredrog vurst eller charabang.

Törhänia sågs på Grand ej blott patron utan även hans bruksL'okhållare
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liksom jobbaren efter veckans knog förtära Grands berömda sexa för en

riksdaler, sannolikt med en liten pärla därtill. (Se Stranna 1:3, sid 80).

I visans form gav Erik sentida gillesbröder en skildring av den miljö, som

många av vära föräldrar själva upplevt. Då Grand revs 1913, var Erik
i övie tonåren, varför han fick ett klart minne av livet kring Spåntorget

med Grand i fonden och med de många hästdroskorna vid "förvaltnings-
byggnadens,, (vattenfalls) staket, beredda föra turi§terna dll fallen och

uluirrr.rr, medan vykortssäljande pojkar, ofta nog alltför påträngande

ciceroner, voro villiga berätta om sevärdheterna.

Den medryckande melodien ringde i öronen åtskilliga dagar och visan har

sedan återkommit vid flera av Gillets samkväm. Kvällen var festlig och

glädjerik - bäst torde den kunna karakteriseras med visans egna slutord:
i'Dä u^, det fest och klang på Troli'te strand"' Förfatraren, Karl på Spån-

gata, måste ha känt sig nöjd.

Naturligtvis var Erik Adamson den gillesmedlem, som bevistat de flesta

gillesmötena - han var ju den till sin bortgång ende kvarvarande av

Gillets stiftare, vilken dessutom bevisade sin trofasthet mot Gillet genom

att alltid komma till såväl vår- som höstgille. En enda gång, marknads-

gillet år 1940, måste han dock svika, nedslagen av en svår blindtarms-
inflammation. Varje intensiv gillesmedlem kan föreställa sig, hur han

kände det den marknadsdagen! Åtskilliga blombuketter kom till hans

sjukrum, ja, en av Gillets stiftare uppvaktade på väg till marknadsgillet,
t. o. m. klädd i frack.

En sådan klädsel var ju ingalunda påbjuden men nog Yar man under

Gillets första decennier festklädd - citydressen Yar en tid på modet -
och i feststämning mötte man de äldre gillesbröderna för att få kontakt
med det Trollhättan, som gått. Det ligger vikt uppå att denna känsla av

g|edje i festlig stämning bibehålles, säkert i den anda, som Gillets initiativ-
tagare önskat.

Erik Adamson har gått bort. Hans namn får aldrig försvinna ur Troll-
hätte-Gillets hävder.

Skaldens ord vid en kollegas jordafärd rinner i minnet:

"Bort gå de,

stumma skrida de,

en efter en till skuggornas värld."
Rolf Rbodin
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Om, kyrltoherd,e Magnus Åberys ungd'omsrtd och

otYL hans öttlingar 
-Av Arne Arodelr -

SedanOskarHörmanderärlgS|utgavsinsakrikamenändocklättlästa
iot o* "Sågarbyn och Magnws Åb"g" - illustrerad av Bengt Lindström

:-;;1rg Iiri.t"Ltrrlåggalir" -", J"ls orr, Åbergs barndoms- och ung-

domstid, dels om hans ättlingar'

MagnusÄberg(1820-1896)uppgetsjälvatthanföddesär1820iNorra
Ving. Vid studium ,-, ky,kfotkå a visar det sig dock' att han var född

i Stenums församling i Norra Vings pastorat' Fadern' lantbrukaren Isak

Äberg, var född tziz i Broddetorp (på Hornborgasjöns östra sida) men

boddä'sedan i varnhem, tills han 1820 med sin hustru Beata Billgren

iiri-rroo) flyttade tiityrc mantal Backgård.en i Stenwms socben.Den

ligger NV om Hornborgasjön- och ca 
.112. 

mil SO om Skara' Där föddes

iZ\, Uo,rrs den 6 arr.TSiO såsom enda barnet i detta äktenskap' Modern

irra" ao."t varit gift. tidigare och hade därvid barnen cajsa Magdalena,

född 1804, och Isak, född 1812.

Magnus Åbergs fader avled tedan 1823, då Magnus alltså var knappt

;.n; g;_ri. Mod"rn Beata med lille Magnus flyrtade foljande år till

öred.ali god; iHangelösa församling, beläget någon mil-SO om Lidköping'

Där finn-s hon till 
"., 

bo.lrn arrteck.rad bland de anställda på godset. Enligt

,uJ ,rki,r"rien vid Landsarkivet i Göteborg, Bengt Sjögren, välvilligt

,ir"r, b.r.' Äbergsfamil jen ären 1826-55, så gifte Beata-om sig Zr 1826

med inspektoren A.rders Dahlgren och de båda flyttade då över till torpet

Lindåsen under oredal i Hangelösa. Dit medföljde sexåringen Magnus'

Är 1g31 tycks Magnus ha börjat i skara skola, ca lrlz mil från Lindåsen,

o.l i a"r, gi.t lrurr.itt 1841. Emellertid avled styvfadern 1839 och modern

Beata hösten 1,8aa p?t Lindåsen. sonen fick då under sitt sista gymnasieår

io i xuao, prastgård, beiägen llz mrl norr om Hangelösa och 1 mil öster

om Lidköping.

StudentexamenkundemanpådentidenejavlåggaiSkara.Iställetskedde
detta vid unioersitetet i Uppsala hösten 1842'

Efter knappt tre års studier prästrtigdes han i Skara 1845'

Sin första månad som präst fullgjorde han i Gud.hen't söder om Florn-

Lo.grrlirn och därefter ett år i Örslösa, strax väster om Lidköping'
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Ären 1846-55 t.jänstgjorde han som pastorsadjunkt i Lidleaping och vice

pastor i Härene, rorr-r"då hörde ti1l iidkopit'gt pastorat' Magnus Äberg

stod därmed nära skalden Gunnar \Y,/ennerbergs far, prosten med samma

namn. Äberg har troligen i första hand tjänstgjort i Härene'

En dotterson till Magnus Åberg, dr Harald Björnby, f' 1'9a3' har berättat:
,,En1igt min mor var Gunnar Vennerberg och Morfar 'studiekamrater"

oe sk"ulle också ha åkt i samma hästskjuts ti11 uppsala .. ' Magnus Äberg

lrar nog tvingaC vara mycket skötsam och sparsam, så någon nämnvärd
,Sturm- und resraurangpåriod' kunde nog ej bli tal om. Likväl skulle han

hafr något liter finger med i några av de tidigare Gluntarnas til1komst."

"Samåkningen" med hästskjuts tilI Uppsala kan nog ha ågt rum' Gunnar

wennerberg d.y. var visserligen tre år äldre än Äberg och student i Upp-

sala fem äl tAr" Åberg. Samma år som Äberg blev färdig med studierna

i Uppsala, disputeradJ Vennerberg. Något av åren 1'842-45 kan a11tså

resan tillsammans mycket väl ha företagits - järnväg fanns ju ännu ej.

- Gluntarna tillkom just de åren och utgavs sedan i tryck 1847-50.

våren 1g55 flyttade Äberg som komminister ti1l zls församlings prästgård

i Flo pastorat, ca 4 mil väster om Lidköpiog, nära Grästorp' Nu gifte han

,lg *id Helena Sandabl (1.829-1,565) från Skara. Med henne fick han

1B-57 sorre,. Ilenning (L857-1922) och en dotter, som avled späd. Dottern

An a (senare gift Lond-a.ke., 1-860-1944) i samma äktenskap föddes

i Trollhättan strax efter familiens ditkomst hösten 1860'

PER MAGNUS ÅBERG (1S20-1896)
och hans ättlingar

Kyrkoherde i Trollhättan 1860-1 896

AKTENSKAP:

I) med HELENA Kristina vilhelmina sandahl (1829-1365) från skara. (Hon tecknade

sig ibland "Mina").

BARN:
A)HENNINGÅberg(1857-1922),g.m.GUNDA,föddSönsteby(1861-1955).

Ingenjör vid pappersbruk i Tro1lhättan, Norge och Sverige'

Barn:
a) ALF Åberg (1881-1906), Chalmersingenjör'

b) FINN Äberg (1885-1910). Avlade styrmansexamen. Råkade i Rangoon ramla

ned från en bom och skada sig svårt'

c) EINAR Åberg (1886-1915), apotekare'

- Dessa tre bröder avled aila i tbc'
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d),4NDEÅSÅberg(1888_1968),g,nr.DaEmarLandström(1'89c-t969).IYat.
tenfalls tjänst i 5l är, darav trin 79C7 några år vid Trollhätte kanaiverk.

Slutade som kontroliör vid VF i Stockholm'

Barn:
pER Åberg (1921-), g.m, Helena Kosinska (1921-). Ager utvecklingsföre-

taget Gyronik AB i Stockholm.
(Ytterligare två generationer finnes)'

e) HJöRDIS Åberg (7890-1966), g.m. ing. Nils Eksrall, på 1910-taiet anställd
' 

vid Kraftverket i Trollhärtan. senare direktör för Lidingö elverk.

(Ytterligare två generationer finnes)'

f)ARvIDÄberg(1891_7977),g.m.folkskollärareGötaÅström(1904-).Arvid
Åberg var hela 53 år ansrälld vid vattenfall, därav några år vid Trollhätte

kraftverk. Huvuddelen av tiden kamrer vid Motala kraftverk'

Barn:
1. ULLA Åberg (1929-), speciallärare, g'm' llenry Everbring (1924-)' VD

i konsultföretag i Karlstad.
(Ytterligare en generation finnes).

2.MARGARETAÅberg(1931-),skolsköterska,g'm'BengtBengtsson
(193 1-), civilingenjör, Vällingbv.
(Ycterligare en generation finnes)'

3.MAGNUSÅberg(1939-),docent,bitr'ör'erläkareiMalmö'g'm'Ulla-
Karin Jacobson (19a0-), gymnastikdirektör'
(Ytterligare en generation finnes)'

B) lNN,4 Åberg (1860-7944), g'm, Emil Lundmarker (1855-1935)' Från 1884

kanal- och slussinspekto, ,id årinkebergskulle, sedan kamrer vid Kanalbolaget'

slutligen direktör för \flermlandsbankens filial (nu sE-banken) i Tro1lhätttan'

Barn:
EINARLund'marker(1885-1964).Styrmansutbildning.Segladepå,,desjuhaven,,,
Hamnkapten i Leopoldville med äventyrsfyllda resor på floderna däromkring'

Turistledare i Trolliärtan. Lade ned stort arbete vid fågeldammen på spikön'

ELSALund,marker(1887_1965).Ansdlld51årvidVattenfalliStockholm.
ANITA Lundmarker (1894-1980). Anställd vid Televerket i Trollhättan'

II)AktenskapmedKARoLINIKristinaEleonoraF{emgren(1842-i918).
Hon var dotter till Johan Petter Hemgren (1806-1s63) o'h'h' Fredrika Kristir^aZet-

terberg, Vänersborg. Hemgren in"ehaJe arrendet på Kanalbolagets värdshus i Tro11-

hättan åren l84o-44. x, ia+z föddes Karolina i Trollhättan. Hemgren m. fam. åter-

f|yttade 1847 t.i|LVänersborg, Dår vat han 1837-47 och 1849_56 notarie (sekreterare)

hos drätselkam*rr.n. B1.r, l6st vaLd till "illitterat rädman" (ej juridiskt utbildad)'

Var mycket verksam inom många områden i Vänersborg'

Årls5gutgavhanenliten,numefamycketefterstjktskriftomVenersborgshistoria
med tillägg1m bl. a. "Troilhättans ä1dre och nyare historia"'
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Magnus Äberg hade våren 1865 blivit änkeman med två små barn. Han tiilskrev då

Z+71,1-. 1865 rådman Hemgrens dotter Karolina i Vänersborg: "Högädla Mamsell

Hemgren". Brevet i sin helhet kan läsas senare i denna artikel, - Hösten 1866 stod

bröllopet mellan Magnus och Karolina i Vänersborg'

Karolinas mor flyttade 1868 till Äbergs i Trollhättan, där hon avled i Prästgården

1893.

BARN:
A) HUGO Åberg (1868-1907), g.m. Calla' Emigrerade till USA' I samband med

värdetransport 1är han ha blivit rånmördad'

(Ytterligare minst en generation finns i USA)'

B)GURLIÅberg(1859_1946),g.m,stadskamrerareniArboga,KarlJohans:on.

Barn:
KAIuN Johansson (1900-1983), g'm. rådmannen Helge Thomson (1897_|972),

Sundsvall' Omkom i AlPerna 7972'

HARALD Biörnby (1903-), g.m. Ingeborg Ostnäs (1906-)' Leg' läkare i Falken-

berg 7932-82.

Barn:
l.ANlTABiörnby(1,934-),preparatris,g'm'BoPehrson(1934-)'vet'med'dr

och docent, Skara - Axval1.
(Ytterligare en generation finnes)'

2,PERBjörnby(1936-),socialchef,Mjöiby,g'm'Margareta§flerner(1936_).
(Ytterligare en generation finnes)'

C)KARINÅberg(1871-1955),g'm'kyrkoherdeniOdensåker'KarlBjörkman
(1864-1e50).

Barn:
a)INGEGERDBjörkman(1900_),g.m.kyrkoherdeniReftele,LudvigHjelm-

gren (1899-1958). Nu boende i Värnamo,

(Ytterligare tre generadoner finnes)'

b) VALBORG Björkman (1903-)' Värnamo'

D)EL1FÄberg(|872_1949).NotarievidSJ:skameralaavd.iStockholm.
E) ELIN Åberg (1873-1923). Telegrafist i Stockholm'

F) SIGNE Åberg (1876-1964)' Diakonissa i Orebro'

G)SVEAÅberg(|879_|946).Anställdhosfirman\fla116n&Block,Stockholm.
H)GöTA Åberg (L879-1968).Låratlnna vid carlssons elementarskola vid Karla-

vägen. Hade som elev bl. a. Kar de Murnma'

utöver dessa åtta barn i andra ähtenskaPet föddes med några års mellan-

rum också rvå söner, båda kallade vilhelm, vilka båda dog som små.

Medräknas barnen i första äktenskapet, så hade Magnus Äberg tillsam-

mans 13 barn, varav 3 dog som mycket små. De övriga L0 barnen blev-

mellan 39 och 89 är gamla' Medelåldern blev 74 ät'

181



UppgifternaomÄbergssläkthartillhuvudsakligdellämnatsskrift-
lir, ; per Äberg, stoJkhol-. Kompletterande data har iämnats skriftligt

och muntlig t av HaraTd Björnby i Falkenberg, Bo Pehrson i _skara, 
Inge-

gerd Hjel;gren i Värna-o, Cot' Äberg i Motala och Ulla-Karin Äberg

i Malmö.

,,FRIARBREVET"

Såsom framgår av släktförteckningen ovan var Magnus Äber-S gift tvenne

;t;;;;. i# första hustru, Helena Sandahl från Skara' avled våren 1865'

iå tOrr"r, s. å. avsände han till Vänersborg ett brev till rådman Flemgrens

dotter Karolina. Defta brev har varit omtalat länge i Trollhättan - i

första hand nog Senom syskonen Lundmarker - såsom ett "friarbrev"'

-"r, irg"n da. iy.kt exakt ha vetat vad som stod i brevet'

våren 1gg3 avled emellertid en av Magnus Äbergs dotterdöttrar, fru Karin

Thomson (1900-1983). vid boutredning en päträ,ffades _brevet' 
Eftersom

Åb..g, handstil -rirr.riig",' är mycket "åtd'd 
men ändock svårläst för

dr;;t låsare, rå återgei har innehållet i tryck, endast ingressen och av-

slutningen i faksimil'

Högädla Mamsell Hemgren!

Emedan jag under nuvarande trägna arbetsgöromål har svårt att resa till

Venersborg för att personligen få samspråka med Mamsell Flemgren; så

t^g", j^gåig, *"d Åt.arri,,i av de rpplysningar' som jag genom fru Hell-

,.r'O-'b".koÅ-it, friheten a1t skriftligen anhål1a, det Mamsell Flemgren

iä.kr., godhetsfullt vilja blifva fö..ty1et i mitt lilla anspråkslösa hushåll,

under vintern til1 att börja med'

Göromålen blifva hvarken många eller svåra. Fluvudsaken ät at hafva

ert vaksamr och kärleksfullt öga till mina barn samt anordna tjenarnas

göromå1.

Skulle Mamsell Hemgren vilja benäget ät'aga sig detta' så var hjertligt

välkommen ju förr desto heldre'

Skullemöjligennägraätagnaarbetenvaraofullbordade,såtagdemmed.
Här skafl'efsakra, tid för Mamseil Flemgrens egna arbeten'

orsaken hvarföre jag så sent framställer min nu gjorda begäran skall jag

muntligen hafva atan meddela'

Måtte jag blott få först se Mamsell Flemgren här'
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Flerrskapet Hellström och öfriga

Hemgrens vistelse här åtminstone

Trollhättan den 24 Oct' 1865'
Högaktningsfullc

P. M. Åberg

När såg man senast en 45-ärigherre närma sig en 23-ätig dam så hAviskt? !

- Ett år senare stod brö1loPet'

)// t 72 *Zr,*.a/,-.-, %"1"-*"''
'4.o4/4^' t/' /

vänner hoppas jag skall göra Mamsell

- dräglig.

ryffi
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Magnws Åberg tycles sorn nyblioen präst i

Trollhätton år 1860 inte ha spritt många

porträttbilder på sig siäla, trots att Dabl-

löfs fotoateljö låg nära Prästgården' År
1983 har äntligen ett foto på Åberg från
1860-talet - trtan patriarkshägget - korn-

mit frarn.

Fru Helena Åberg (1829-1855)' f' San-

dahl från Skara, maka till kyrkoberden

Magnws Åberg (1820-1896) i dennes f örsta

äktenskap. Helena kallade sig ibland också

"Mina".

Ett av de oltast återgiana porttätten på

den gamle, skäggprydde Magnus Åberg

( 1B2a-1896).

Frw Karolina Åberg (1842-1918), f ' Hem-

gren från Yänersborg, maba till Magnus

Åberg i dennes andra äktenskaP'

Giva 1982 tili Kulturkontorets bildarkiv från Magnus

Stockhotrm.

184

och Helenas sonsonson Per Åberg,



Hiördis Åbergs och Nils Ekwalls bröllop
i Trollhättan 29 dec' 1916

Framlidne kyrkoherden Magnus Äbergs (1820-1896) sondotter Hjördis

Åberg 089A-1966) gifte sii -ed i"ge"jötett Nils Ekwall' då anställd vid

Kr*flr..k.t i Trolihåttan, 
"r.d..*.* 

direktör för Elverket på LidingA'

Med vid bröllopsmiddagen på det nyuppförda Stadshotellets festvåning

i Trollhätta., ,r. änkrn 
".fr., 

Mug.ros Äberg, Karolina Åberg, 1åmte nz'gra

av hennes barn och andra släktingar samt vänner från Karolinas trollhätte-

tid (hon hade sedan är 1899 bott i Stockholm)'

Sittande från vänster:

1. Lisa Karl6n, maka til1 landsfiskalen Johan Karl6n'

2,AnnaLundmarker(1850-1944),äldstadottertillMagnusÄbergoch-denneshustru
i första giftet, Helena Sandahl (1829-1855) Gift med Henning Lundmarker'

3. Ellinor Björklund (1842-1935)' dotter t'ill apotekaren F. G. Björklund, Trollhättan.

4.LeopoldLandberg(1850-1930),disponentvidTrollhättePappersbrukochboende
r vl1la ilogbo.

5. Gunda Äberg, f. Sönsteby (1861-1955)' maka til1 Henning Äberg' Brudens moder'

6'KarolinaÄberg,föddF{emgren(1842-1918),frånVänersborg.AnkaefterMagnus- 
Åb.rg i dennes andra gifte. äodd" 1.866-72 i Prins oskars skola och 1872-99 i Präst-

gården norr om Kyrkin men flyttade sistnämnda år tillsammans med några av bar-

nen ti11 StockhoLm.

7. Ellen Ekwall, brudgummens moder'

8.SveaÄberg(1879-1916)'ertavtvillingdöttrarnatillMagnusochKarolinaÄberg,

Stående från vänster:

9. Elof Åberg (1872-7949), en av Magnus och Karolina Äbergs söner' Notarie vid SJ

i Stockholrn.

10. Emil Lundmarker (1856-1935)' gift med Anna Äberg' Han var först kanal- och

slussinspekto*ia st';U"'g'tt"itJ' sedan kamrer vid Kanalbolaget' Slutligen direk-

,0, fOr'V...landsbankens fi1ia1 (nu SE-banken) i Trollhättan'

ll,ElsaLundmarker(1887-1965),dottertillHenningochAnnaLundmarker.AnstälId
vid Vattenfall i Stockholm'

12. Edit Kinnwall, dotter till kamrer Axel Teodor Kinnwall, Torggatan 1 B, Trollhättan'

l3.HelfridPihl,dottertillritkontorschefenvid,,Verkstan,',senarebankdirektör,Johan
Pihl, Storgatan 46, Trollhättan'
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L{,..inq Ähers (1857-1922) Aldste sonen til1 Magnus Äberg i den.res första gifte

;.;';.:.;;;i"ålr,r trtr-1865). Han var ingenjör vid pappersbruk i Trollhättan'

Norge och Värmland. - Brudens fader'

G,ötaÅbere(1879_1968),denandraavdetvåtviilingdöttrarnatiliMagnusoch
Karolina Äberg. Lärarinna i Stockholm'

August Stenström, kyrkoherde i Trollhättan 1911'-1935 och nu vigself örrättare'

Christiane Siinsteby. SIäkt med brudens mor'

Claes Ekvzall, brudgummens far'

t6.

17.

18.
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19.GurliÄberg(1869-1946),\lagnusochl(arolinaÅbergsdotter,gifrnreristadskam-
reraren i Arboga, Karl Johansson'

20. Hilda Landberg, dotter till disponenten Leopold Landberg'

21. Emelie Landberg, dotter till disponenrcn Leopold Landberg Lirarinna'

22. Gerda Sandberg, sekreterare på Trollhätte Kraftverk'

23. Uno Strand, direktör vid Sparbanken i Trollhättan'

Brudparet har redan avvikit från bröllopsfesten!
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Göta Åberg berättar om sin far
Etr mycket personligt vittnesbörd orn sin far har en av Magnus Åbergs

tvillingdörtrar, Göta Åberg (1879-1963), lämnat år 1962 till dåvarandc

komministern Erik Oberg, Alingsås, för publiccring i "Julhälsningrr tiil
församlingarna i Skara stift". Göta hade tidigarc varit liirarinne bl. a- vid

Carlssons skola i Stockholm och boddc nu i Dalarna.

Milr far var Trollhättans förste kyrkoherde. Bostaden var till att börja

med prins oscars sko1a, där det var folkskola, predikolokal och kyrko-

herdebostad. Senare fick min far fri tomt av församlingen och fick byggn

själv. Vi hade ej jordbruk, men stora potatisland, som han ofta grävde

själr.. Nu delade han ut poratis, ofta gratis åt de nödlidande. Arbetarna

i Trollhättan hade då mycket fattigt och många led nöd. Mormor, som

fått sin fristad i Prästgården, sade ti1l min mor: Nu får du se efter så

Magnns ej 1ämnar ifrån sig så mycket poratis, art famrljen blir utan.

Början till en sparbank blev det i Prästgården. Arbetare fick lämna hur

iiren summa som helst a\r sin avlöning. Det blev grundplåten ti11 en egen

liten stuga. Det var många som med tiden b1'ggde sig en egen stllga. Nog

hade min far mycket arbete med alla småslantarna, som växte till stora

summor. Jag minns den stora järnbeslagna gröna kassakistan på expe-

ditionen. När det var mycket pengar, låg far på skinnsoffan på expe-

ditionen n-red revolver under kudden. Det tyckte vi barn var spännande.

Sedan for far in ti11 Vänersborgsbanken och satte in pengarna.

Men vad som far sörjde över, var den svåra dryckenskapen bland arbe-

tarna och löst folk, som var med vid det (nya) kanalbygget. Min far gick

sjä1v in i godtemplarlogen och drog då flera med sig. Det fanns flera s. k.

hamnbusar i byn och en del var svåra på spriten. Flera fick han att bli
godtemplare genom att ta hem dem som dagkarl (bar ved och vatren) i
prästgården. Det var många, som kom till far för att söka hiälp både i

andlig och lekamlig nöd. Han var så ömsint, att han hade svårt att säga

nej, när någon srackare bad om ert lån för att få pengar till hemresa. "Giv
den, som beder dig och vänd dig ej bort från den, som vill låna av dig"'
Det budet följde han. "Det får du aldrig någon tack för!" sade min mor'

Far svarade: "NIan ska aldrig vänta tack."

Men när far var död, g]'orde mor likadant. "Om Magnus hade levat hade

han fått det", försvarade hon sig med'

Ett stolt minne har jag frän 7 ä 8 årsåldern. Min tvillingsyster och jag -
far kallade oss de bägge små - fick följa med honom när han skulle hålla

ett tal. Vi stod bredvid honom på en hög skolhusfiappa. Nedanför på
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skolgården en stor skara arbetare med röda fanor och standar. Jag *or

detgälldeallmänrösträtt'Deflestarösternal?'gjuhosdestorafabriks-
ni^i"". l"rryckte det var så underbart att hela denna folkmassa lyssnade

rii", 
".'r, 

iåg ,pp ti1l min far' Det var ett stolt ögonblick' som bitit sig

fast i minnet.

Alltemellankombudattensjukvillehanattvarden.omdetvarsent
o.h -Ort, fick ej hindra. Ett 'tot*ig 

kväll måste far över en sjö tili en

,'rf..H"rdetgickvetjagej,menf'ltAttivattnet'Roddarenfickdock
i* I rtono,r',, färt det ,,,"tåi*otttt' På hemvägen gick far runt sjön och

io'rn fr.- genomvåt. Det var ej något att göra väsen om' tyckte han' Mat

kunde han vara utan hela dagen om det gällde'

Attförsamlingsbornahöllavochrespekteradevårfar,fickvibarnoch

""ga"."rt "rfi^ flera gånger' Om nlqon tänkte ofreda oss' om vi var ute

,ai d.t var i skymni"ä"", kunde vi höra: ,,Der är prästens!" och ingen

rörde oss eller var oförskämd mot oss'

Många verkstadsarb etare hade sin väg förbi Prästgården. vi små kallade

dem för ,,de svarre". om vi måste gå till byn när det 
-mörknade, 

passade

"irffria 
pä att gä når "de svarte" glck' Då kunde vi gä r'rygga' tack vare

deras kärlek och vördnad för far'

Jag var för ung för att förstå och bedöma honom som predikant' Det var

ia'.rur.r.tig, att folk gick till kyrkan' Det var då kvinno- och manssidor'

Toillingarna Svea och Göta Åberg hat här tagit med sig sitt lilla taym. lr!7 .Prästgården

nere oid Kyrkan özter kdnalbroi och ,å hela Storgatan norrat-till lda-Mellgrens foto'

ateljö,sotlllågpåtomtenVulkan3,hörnetStorgatan-stalleredsgatan,Fotottorderlara
taget ornkring år 1888.
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Jagkan ej minnas annat ån att det var mänga päbäda sidor' Ofta fick vi

,-å rita på trappstegen till koret. En gång t' o' m' i predikstolstrappan'

Till kyrkan fick vi fö1ja med redan vid tre års åider' Särskilt till julottan'

Vi biev ej tvingade, men gick gårna. Var vi hemma, stod vi i fönstret och

såg på ,il, tyitfolket, som gick på iandsvägen' Vi fick ej vara ute och

,.rlr'o.h leka under gudstjänst. Det hö11 mor och far noga på' Av alla de

goda Guds ord jag fär.t. av far har Mattei 2820 följt mig hela livet. Det

61ev for ,ri., t.rillirgsyster och mig som ett avskedsord från vår far. "Se,

jag år med eder alla dagar inti11 världens ände". Det talet var hans sista
't 
yrt tlgu förrättning, den 6 januari. Den 17 iao:uarr var han död'

Strörnkarlens sång
Mel.: Böljornas lek

Brusande, t'orsand.e ström-mar
dåna i oild, melod.i.
Människor i k,ärlekens d.römmar,
de lyssna ti.ll er syrnfoni.
I t'orsdjwPet bar jag nzin boning
i älofårans bergPass ocb sPrång.

Min boning dock. ei t'ått t'arsleoning

t'ör människobarnens intrång'
Vilda ström, ström, ström"
skummande 'uatten så skönt,
Se! Se! Se!
Hwr ditt skumstänk stranden lerönt!

Visa ur Trollhättans 7:a rcvy är 1915 av

e1ler Var så go', Daniel!"
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Skymningen sänbs öoer jord.en,

natten se'n börjar sitt loPP,
tiden då t'ör mig år rtorden
att stiga wr strömdjuPet oPP.

Jag sitter På gwngande oatten
ocb blichar På stjärnornas glans,

ty skönast är strömmen På natten,
då älaorna sväpa i dans.

Vild.a ström etc.

Skiruer då månen På strömrnen
strålande wnderbart klar.,

ser jag i strändernas gömmen

rnångt älskande rnännisleoPar.
De mötas i kärleksberwsning
vid. strörnmarnes Yrande leb,

sonx ock med' sin mäktiga tjwsning
gör rrtänniskosjälen så veb.
Vilda ström etc. 

E. A.

Erik Adamson. "Kalabaliken i Grönköping



Superlatiaer orn Trol,lhättan

Detkanskekanvaraavintre:se,attläsavadförfattareunderårenhar
skrivitomTrollhättan.Vemvisstet.ex.attTrollhättanärbättreänEgyp-
tens alla pyramider och den gamla världens sju underverk tillsammans' att

våra vattenfail utan tvivel ai bland de mest imponerande på jorden eller

att Trollhättan varit av ålder särdeles, makalöst, ojamforligt lycklig och

a1ltid har stått väl hos hovet och de förnäme?

Tbomas Telford: En resa tiil Trollhättan 1813

"Nu har jag sett Trollhättan' Ja, nu har jag :ett lalurens och konstens

mirakel, *Jurrr, i sitt slag och kanske oöverträffat i hela världen. Jag skali

inte beskriva det för d[. O.t kan jag verkligen inte. För att beskriva

Trollhättan shulle det bÅor-u, en poets e1ler målares begåvning' Jag kan

bara ge dig en svag id6 om dess Larakteristisl<a drag och även det blir

,rårt.ko- och se det och du kommer att applådera min blygsamhet"'

*

Orr^a.r Odd.: Tro11hätta-A1bum 1846

,,Trollhättan har i ett afseende varit af å1der särdeles, makalöst, ojemför-

ligt lycklig. Den har alltid stått vä1 hos hofvet och de förnäme.

Hon har alltid varit erkänd och hedrad, och har vid oiika tidpunkter

fått g1ädja sig af de aldra förnämaste visiter. Hon har tid efter annan

sett iungar, J.ottrringu., furstar, grefvar och hofmarskalkar hemma hos

sig"' *

Job. Awg. Berg: Sverige framstäidt i taflor 1850

"I huru många hänseende än vårt fosterland må synas armt' kan dock en

,illryr, ,ik.äo- af naturskönheter ej förnekas detsamma. Det främsta

.r--., ibland dem alla intaga de under namnet Trollhättan verldsbekanta

vartenfaii, hvili<a Göta Elf bildar under sitt lopp från \Tenern ti11 Katte-

gatr. väl finnas vattenfali i andra länder, vida högre än dessa, men här är

åmgifningen af en storarrad, envild natur, hår ät storleken af ,de 
våldsamt

f.aåst.;rå.tde vattenmassorna, hår år den omvexlande gestalt' hvari det

okufvade elementer framträder, som bidrager till att göra ett så ovanligt

intryck på åskådaren.

Men vid Trollhättan beundrar man el blott en gigantisk natur, utan äfven

en gigantisk konst. Naturen i sitt viidaste majestät, konsten i sin djerfvaste
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kraft framstå vid sidan af hvarandra, och det år ej lätt att afgöra, hvem

som vinner priset i denna täflingskamp. Anblicken af kanalen och dess

slussverk, ,f d.r, hastiga sänkningen emellan de höga bergväggarne, der

blott en smal gångstig fi.rrres vid sidan af de sprängda djupen, år pä en

gång hemsk och upplyftande." 
*

L. Lloyd: Scandinavian Adventures 1854

"För att undvika enformighet en av att alltid fiska hemma, g& jag då och

då utflykter till Trollhättan, som ligger sju till åtta miles härifrån.

Förutom möjligheten att fiska är de storslagna fallen och det omgivande

landskapet nog för att göra resan till Trollhättan. Man tröttnar aldrig

pä att betrakta dem'" *
Fr. Hedberg: Pittoreskt Sverige 1861

"Trakten vid Trollhättan ät till sin natur en af de rikast begåfvade man

kan se. Vid sidan af det vilda och storartade finner man det ljuft idylliska,

och endast nägra famnar ifrän de väldiga fallen skulle man kunna tro sig

vara förflyttaå till en helt annan plats, när man plötsligt befinner sig midt

uti en skuggig och lummig däld, der en liten bäck eller rännil med små

men djerfva språng söker härma den mäktige brodern vid sidan, hvars brus

lockar horrom aft försöka sin styrka mot stenar och trädrötter, till dess

han, glömsk af sitt barnsliga trots, med ett raskt språng kastar sig till den

äldres bröst - och försvinner.

Skall man rätt kunna uppskatta Trollhättans omvexlande och ojemförliga

skönhet, så måste man dröja der dagar i stället för timmar, - ja! ännu

efter år skall man icke undgå att pä ett undransvärdt sätt tjusas af denna

trakt, der den nordiska naturen iklädt sig sin mest storartade och fantas-

tiskt vexlande drägt för att tjusa och hänföra menniskosinnet!"
*

Horace Marryat: Ett år i Sverige, del I, 1863
,,Vi lemnade elfven och stannade vid första slussen. Det är märkeligt att

se denna trappa af bassiner, som höja sig öfver hvaraodra, att se fartygen

och ångbåtaine stiga upp majestätiskt, likasom exeqYerande en hofkompli-

ment, iill dess vattnet i bägge bassinerna befinner sig i samma nivå, då

slussen öppnas. Imeliertid blir denna Passage, der ingeniörens vetenskaP

och konsi nödsaka oss till att 'vara höfliga, både lång och tråkig. Men det

finnes ingen annan råd; morgon, middag och afton sef man öfverallt mas-
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A. E. T. Beckhot'f :

"Tro11hättan skall
man bör sel"

ter och segel höja sig, och slussvaktaren har ingen sinecur. sedan vi beund-

rat dett^ ko1orrn1, verk af menniskosnillet, vända vi våra steg till det

utmed kanalen belägna r'ärdshuset"'.
4

Ur Svenska Familje-Journalen 1866
,,I Trollhätte-kanal har menniskosnillet rest sig en minnesvård af jättelika

dimensioner, mer värd beundran och bidragande till oändiigt större fördel

än alla Egyptens pyramider och alla den gamia verldens sju underverk

tillsammans"' *
ur Album för resande å Göta Kanal till Göteborg och vesterhavet

,,Der skär Trollhättekanal till venstef in genom östra stranden, men ti1l

höger förlorar sig Götha elf mel1an flera branta och skogbevuxna öar, för

ur, ,irut, derpå,"sammanträngd i branta klippafsatse', 89',u.sina verlds-

beryktade fali utfar desamma. Dessa fall äro utan tvifvel bland de mest

imponerande på jorden." *
Kanalvägen Stockholm och Göteborg 1873

man förgäfves sö1-.a att beslerit'va: det är en plats, som

&

Ur ]rlordiska Taflor 1873
,,Hveir finnes väl, som ej känner tiil Trollhättans herrliga och storartade

natur, hvilken ej behöfie mer än ligga någonstädes på den europeiska

kcrntinenten {ör att vara verldsberömd och draga till sig tusentals turister?

tr synnerhet är det en sak, som mäktigt tiiltalar oss vid Trollhättan: den

bexika-nce märker, att han höjes och värmes af naturens eviga skönhet,

på samma gång han finner en tröst för sin egen litenhet gentemot de väl-

äign rrorori rnfl"rnu, ciå han ser den rastlösa verksamhet, som mennisko-

andeo och menniskohanden der utveckla"'
4

Ur Svenska Familj-Journalen i876
,,Tro1ihättan, frejdad redan i fornsången och sagan, framstälier ett af de

mesr srol:arrade slådespel, som naturoch konst i förening kunna erbjuda."

Johannes Swnd.blad': Vårt Land, .,1 'kild'i"g 
i ord och bild, 1s88

"Af de många platser inom Vestergötland, som äro omtalade för sin natur-

skönhet, har ingen vunnit större ryktbarhet än Troilhättan'
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De tre största fallen heta: Gullöfallet, det första uppifrån; det andra

ioppOfull"t och derefter de tre sammanhängande Helvetesfallen, tillsam-

mans utgörande en höjd af 111 fot'

Der var förbi dessa fall som seglaren skulle föras. Nära 300 år förgingo,

innan den djerf.va ranken krrd" bringas i fullbordan, men det lyckades

och det pä itt särr, som i alla tider ger en berättigad anledning till sven-

,k"rr, ,tålthet och utländingen, b"o'd'a"' Den 14 Augusti 1800 vardt

förbindelsen mellan Venern och Vesterhafvet öppnad"'
4

Gwstaf Retziws: Svenska Turistföreningens Årsskrift 1896

,,Trollhättan 
- hvilken svensk har icke reda pä detta ett af vårt lands

förnämsta vattenfall! - Och ändock finnes det mången, äfven bland de

,idrb.r"rru, som icke har närmare kännedom om dess storartade natur-

skönhet och de anordningar, man i senare tid vidtagit för att göra dess

härligheter tillgängliga för alla." 
*

ur Karta över Trollhättan med vägvisare, utgifven af Trollhättans

Kretsförening, Svenska Turistföreningen, 1895

,,Må de resande, som besöka Trollhättan, känna sig manade att i lugn och

ro njuta af dess i sanning härliga och-säregna natur' Vi äro öfvertygade

o*, i* hvarje narurvän rkrll fi.r* rik ersättning för den tid han offrat

på denna Sveriges Pätla." *
L. G. Tid,ander: Vårt fädernesland i bilder 1900

,'De allbekanta Trollhättefallen, Sveriges mest berömda vattenfall, kunna

ej beskrifvas, utan måste ses för att kunna rätt uppskattas, och äfven

u'fUita.rirgff gifva blott en ofuilständig föreställning om fallens storartade

skönhet." *
Clausen's Atlas över Kanalvägen Stockholm-Göteborg 1913

,,Atr, som sig bör, skildra naturen vid Trollhättan, är ingen lätt sak. Den

km krrrppus]t beskrifvas, den måste ses. I storslagenhet och skönhet täflar

den med hvilken aflnafl plats som hzilst i Europa"'

Gunnar And,ersson, svenska Turistföreningens Ärssktift 1924:

Trollhättan - Svea Rikes största Arbetare
,,Jag tror att en gång även litteraturens och konstens män skola få upp

a[oi"., för de skonheisvarden, som ligga i den moderna tekniken, för dess
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centrala arbete att lyfra mödan och det tunga kroppsarbetet från en ailt-

ifrån tidernas början därunder suckande mänsklighet'

Till ingen svensk naturtillgång står sver_iges folk hittills i detta avseende

i så stä tacksamhetsskuid som ti11 Tro1lhättans forsande Yatten!"

I

Werner Joltnsson: Svenska Stadsmonografier 1959

,,sedan urminnes tider har vänerns väldiga vattenmassa med tiilflöden

ända från Norge haft sitt utlopP genom Göta Ä1v' I de smala passen vid

Trollhättan bilJades ,torrlagr-ru rattenfall, som voro en sevärdhet av högsta

rang.

Från när och fjärran kommo resande för att beskåda naturkrafternas

djiru^ spel i forsar och fall. Må1are och tecknare förevigade skönhets-

iirry.t .rr, skalder besjöngo 'den brusande, vilda ström" och i mängder av

,.r.f.rk.irrringar skildraåe, det mäktiga intryck, de skummande vatten-

kaskaderna gjorde på betraktaren"'
*

Erwo Karlsson; Välkommen tiil Trollhättan 1980

"Jag är avundsjuk på Dig - Du nye trollhättebo' Det är väl lika bra

uir\ug erkänner def med en gång' Du har nämligen så mycket nyfi att

,ppiaar. Jag vill inte påstå att Tro11hättan år Sveriges vackraste stad,

m* å andia sidar-r vet jag inte om det finns någon som kan konkurrera

om titein."

Det var en dräng i Tunhem, som hade supit och slagits och därför blev inkallad till

g"-1.p,o,,.,'ry,allinforåthutning.Prostenvarfilosofochmycketlärdman.

Han hål1er ett förmaningstal til1 drängen och säger bland annat:

Detärverkligennedsiåendeattmärka,attickehumanitetenträngtdjuparenedisam-
hällslagren och att det existerar en sån maximal brist på sjä1v- och hederskänsla hos

individen.

När drängen kom ut til1 sina kumpaner så ftågte di hur det hade gåtr. va körkherrn

möcke arge?

Drängen: Ah, skit det var inte farligt!

Va sa han då?

Ah, han talte mest töska!!!
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Ströatåg på gamla Trollhiitte Stand (5)

- Äv fil. mag. §Terner Johnsson (1893-1980) -
(Urspr. publ. i Tidn. Trollhättan 1964)

Från Trollhätte Värdshus ti[I Gyllenhakes srnedia

Låt oss så förflytta oss utefter Stora vägen till nuvarande Föreningsgatan.

Här låg Gyllenhakes hage och i denna hans smedja. Boningshuset hade han

i ,ru-raiarrd" kv. Svan 6, Srorgaran 45. Gyllenbabe var bolagssmed och

alltså litet finare än de vanliga smederna. Detta framgår också av fadd-

rarna till sonen Magnus, som döptes den 16 iuli 7787. De i kyrkans dop-

böcker antecknade faddrarna ge ofta en god bild av föräldrarnas samhälls-

miljö och umgängeskrets. De var: häradsskrivare Johan Ryding, faktor

Jan Holst, faktor Christian Strömstedt vid Åkerström och herr Aron Holst

och det var en god bit upp på samhällsstegen.

1794 uppsades han från sin tjänst på grund av försumlighet. Han inropade

då krogrättigheten vid Åkersvass. Man skilde på den tiden noga på gäst-

giverirättighet och krogrättighet. Den förra var knuten till vissa gätdar,

i d"rru fall stora och Liila Håjum, och gästgivaren hade skyldighet bl. a.

att hålla hästar för resande, mat och logi. Krogen var till f;ör "alla atbe'

tare, körare, slussfolk och de vid varutransporten och vattenverken vid
Trollhättan anställda som ock resandes betjäning m. fl." Det var alltså en

klass, om inte flera, 7ågre ån gästgiveriet. Krögerinäringen skulle bedrivas

i ett särskilt hus "på det att de resande ej må oroas". Slussbolaget hade

i slutet av l79O-talet en krogrättighet på Malgön i Stora krogbyggningen

näst intill kanalen. Den aruenderades förresten av David Jochnick. En

annan krogrättighet fanns vid Åkersvass. Den hade innehafts av Trollhätte
Brobolag, men vid försäljningen av dess egendomar till Slussbolaget. 1794

följde krogrättigheten med och den inropades detta år av Gyllenhake.

Emellertid utfärdades en Kungl. Förordning varigenom tillverkning och

försäljning av brännvin på krogarna f<;rbjOds och det blev alltså en dålig

atfär för Gyllenhake. Han begärd e aft fA komma ifrån arrendet, vilket
beviljades, och han återgick till sitt arbete som bolagssmed. Han erhöll

33r/e rdr i årslön och 4 daler kmt för varje arbetsdag.

Smeden Gyllenhake och hans hustru avled 1408. I bouppteckningen upp-

tages manbyggnaden och smedjan dll 40 rdr vardera, vilket ju inte tyder

pä att det var fråga om några större byggnader. Sonen Magnus Gyllen-
hake övertog smedjan medan hagen och tomten med huset i Svan 6 atten'
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derades av mågen lotsen Johannes Jonsson' som var gift med Brita-

Stina Gyller",hak1. Smedjani som låg utom kvartersgränsen på nuvarande

Föreningsgatan, revs 1825.

Arrendet på Gyllenhakes hage utgick 1832 och indrogs' då hagen låg i

gatan. Mutjordår, användes till en blomsterrabatt vid det nya värdshuset'

Magnus Gyllenhake dog L832' Av den del av hagen som 1åg inom nuva-

rande Svan 1, StorgatJn 43, bildades en ny tomt som arrenderades av

urrnakare Carl Erii Dahlgren' som här byggde ett hus'

IJrmakare Dahlgren

var född i Naglum är 1791, i ett torp under Källstorp, beläget invid

"ppr,''." från Albertsvägen mot nuvarande skjutbanan. Han flyttade

Over till Trollhättan i börjln av 1820-talet. Dahlgren var en,mycket skicg-

iig hurrtr"rkare och hans klockor hade ett mycket fOrnämligt utförande.

N'agru finns ännu kvar i Trollhättan och utmärka sig fortfarande för god

pr"Iiriorr. FIan är representerad med ett fickur i Nordiska Mus6et. Vid
'en 

auktio., i en av Siockholms förnämligaste familjer angavs särskilt ett

golvur, signerat C. E. Dahlgren'

Dahlgren var gift med Cajsa Lundgren, som Yar född i Trollhättan 1790.

De hade döttrarna Arg,rrta, född tetz, Maria Fredrika, född 1819, och

Charlotta Amalia, född 1824.

Den yngsta av döttrarna, charlotta, blev gift med Anders Magnus olsson,

född i irollhätran 7822.Hans fader, sågaren olof Jonsson, var för övrigt

iåJå pa Slottsön 7784. "Mäster" olsson, som han vanligen kallades, var

"r, 
*y.k", känd Trollhättebo under andra hälften av 1800-talet. l{an var

först'anställd vid de \flikströmska sågarna, men kom 1840 i tjänst hos

a;;rb"lrget, där han blev verkmästare och fick bl. a. uppsikt över kom-

munens rÅ"..rr. Den 1 januari 1887 lämnade han sin tjänst vid Kanal-

[otug., med pension men stod kvar i kommunens tjänst. Han var korn'

*unZ6 altt i allo under slutet av 1800-talet, när det gällde byggnader,

gator m. m. Han var alltså byggnadschef, stadsingenjör och mycket annat'

i{rr, .,rff också ledamot ,, ky,korådet och hade uppsikt över bl' a' kyrko-

gården. ,,Mäster" O1sson stod kvar i kommunens tjänst ända till börian

iv 1905. Han avled 1 december samma år'

1g45 flyttade olsson in i Dahlgrens hus, som han övertog från svärfadern.

Denne orh harrs hustru bodde hos dottern och mågen til| sin död år 1870.
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En dotter till "mäsrer" olsson och Charlotta Dahlgren blev gift med

urmakaren och storskytten Oscar Lind'bom' En annan dotter gifte sig med

handlanden K. F. And.ersson. Ar 1887 friköpte denne tomten Svan 1 i

hörnet av Föreningsgatan och Storgatan för 4'240 kr' och byggde kort

därefter det trähus, som nu senast utnyttjats av Kammarteatern, Stor-

gatan 43.

Dahlgrens äldsta dotter Augusta

blev gift med samhällets finskräddare loban, Ringn€r eller Jean som han

;il"?; sig, då det väl lät lite finare. Han var född 1810 och var

iorgn " i Väriersborg' där han vann burskap 1840' Hans första hustru

a.g'is+s, varefter här, gifte sig med Augr-rsta Dahlgren'

l$6 tlyttad,e han in i Svan 6, storgatan 45, efter Brita stina Gyllenhake.

D.tta ha, en orsak som ger-"r, god belysning åt vissa forhållanden på

Trollhätte Srand vid denna tid'

För atr få slut på det allmänt florerande lönnkrögeriet i stugorna i Troll-

fra"r" U;rfOr Sirrssbolagets direktion den 29 oktober 7834 ett tillägg till
iå-r..gf.."a av fi;lja.räe lydelse: "Eho som beträdes med krögerihållning

o.h otillåt.t samkväm och härav härrörande sammankomster såväl dag

,"* "*ii"tid, 
har förverkat tomträttigheterna. Direktionen äger råttig-

het att förverkarens hus nedriva och honom från bolagets område bort-

visa för alltid.,'Det var hårda villkor och kanske lät som skrämskott men

kom i tillämPning följande år.

Lotsen Johannes Jonsson som var gift med Brita stina Gyllenhake hörde

,yiiig"ri inte till de mest skötsamma och var föremål för slussbolagets

irrg.iirrrd" vid flera tillfällen. Han dog 1828 och änkan bedrev ett rätt

luf,rrtirr lönnkrögeri. Det fick emellertid ett brått slut' Den 30 maj 1835

heter det i Slussboiagets protokoll: "Änkan efter lotsen Johannes har hela

ild"r, glor, sitt hus i"kv.-5.2 känt som tillhåll för idkande av såväl krög-

;;; ;; annan 1iderlighet och otillåtna samkväm så dag som nattetid,

,uåu oordningar o.h sLgr-ål blivit följden. Änkan Jonsson förekallades

orh tillrtudd"rätt då hon-så litet gjort avseende vid skedd tillsägelse, från

;;i;;r, område arflytta senast den 5 december. Hon skall förflytta

huseq eljest skall det till iboende göras obrukbart'"

Det där med avflyttning från bolagets område innebar endast att hon

flyttade till Stavered, -Jrr., som låg utanför Slussbolagets område. Tomt
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T.b. Storgatan 43, Svan 1' år 1904.

och hus övertogs av skräddare Ringndr. Det uppges ha varit ett litet rött

trähus som 1åg invid gatan.

Ringndr hade sina kunder bland pamp afna i Trollhättan. Hans räkning

till ässessor Strand 1842 kar- yara ay intresse som belysande den tidens

moder och priser. En svarr sidenväst kostade 1 rdr 18 sk i at'betslön. Silke-

tråd till d..,:O sk och äkta blanka knappar 24 sk' En bonjour och byxor

betingade i arbetsiön 6 rdr 24 sk. Ett par svarta byxor i syl'ön 1' rdt 24 sk.

Srrrt-klad. kostade 4 rdr alnen. Ti1l en son till Samuel Strand flrfårdiga-

des en grå syrtout och byxor för 6 rdr'

A propos hantverkspriser kan vi se på Strands skomakareräkning för första

hri,råi"t 1842. "Klickning och lagning av ett par stövlor 12 sk. Förskott

efi par srövlor fram och bak 1 rdr 32 sk. Haivsulat ett par galoscher till
,rr.rror, 24 sk." Dettayar arbetslönen. Tillsläpptes \ädtet blev det förstås

dyrare.,,Förskott ett par galoscher av mig tillsläppt lädret 5 rdt 24 sk.

Två buteljer blanksmöija 1, rdr 24 sk." Enklare skor var givetvis billigare.
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Så kostade i arbetslön kängor rill pigorna 32 sk. paret. Arbetslönerna var

icke stora på 1840-talet. §om jämförelse kan noteras att ett dagsverke

uran mat enligt markegångstaxan §attes till 18 sk bko, d' v' s' 55 öre, men

det ansågs dock omöjligt att. fä arbetsfolk till det priset'

Ringndr var själv en av pamparna i Trollhättan omkring 1850 och med-

l"-1 "tt flertal nämndei och styrelser. FIan avled 1863 och är begravd

på den gamka begravningsplatsen. Gjutjärnskorset på hans grav är en av

äe äldsta kvarvarande gravvärdarna där. Änkan annonserade ut "en i
gott skick varande skräddareverkstad me$ iillhörande inventarier såsom

pressugn och verkstadsbord". '''::i,

Awgwsta Ringnör överlevde sin man i 40 är. Hon byggde huset i kv. Nep-

tun 3, Storgatan 4A, dår nägra är senare Trollhättans första apotek

inrymdes. Under en följd av år bodde hon senare i hörnet av Garvare-

gatan och srorgaran, där hon hade matservering. Trollhättebor, som ha

*,e&§*ry.

Ko. Svan vid Storgatan omhring 1900,
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minne av henne, tycks mest komma ihåg hennes föga salongsmässiga kqn-

versation pi gamla dagar.

Handlanden Johan olsson köpte huset efter Ringndr och öppnade affär

där. En bland hans första "bodbetjänter" var Oscar Fiscberström (1851-

1907), som senare kom att spela en stor roli i Trollhättan som ordförande

i kommunalstämma och kommunalnämnd och som bankdirektör i väners-

borgsbanken.

Den tredje dottern Fredrika

förblev ogift. 1861 biföil sockennämnden en ansökan från "mamsell Fred-

rika Dahlgren art fä öppna viktuaiieaffär i Trollhättan". Det blev i stället

manufaktur- och garnhandel, som hon bedrev 1 tr. upp i Mäster olssons

hus. I början av 1870-talet byggde hon ett eget hus invid Dahlgrens hus

i svan 1, dit hon flyttade garnhandeln. I början av 19oo-talet hade v. F.

Svanberg guldsmedsaffär där.

Återstår så kv. svan 5 (Ödgrens), Storgatan 47. Denna lilla tomt hade

ingen egen bebyggelse från början. Uthus och magasin från andra tomter

t.a.rgd. in på den. Men 1865 byggde bagare Högvall huset där och fö1-

i^nde i, hyrde ha,, ut tre rum och kök i norra ändan på nb jämte två

todar i källaren till Trollhätte Kanalbolag att användas till telegrat'-

station. Här inflyttade då mamsell Augusta S jödahl, Tro|Ihåttans t'örsta

tele gr at't'öre stånd.are .

Utdrag ur protokoll, håliet vid polisutredning i fattigvårds-

ärende inom Å. landsfiskalsdistrikt är D3a.

Lind ville därjämte påpeka, att de aldrig blivit vigda och att husffun ej

heiler på den grund kunde ha nzgra som helst anspråk på de1 i boet.

Härom uppgav Lind närmare, att de gift sig 1879 och hade det lyst för

dem 3 gånger i vederbörlig ordning och hade bröllop även utsatts och

dåvarande kyrkoherden i församlingen kommit tillstädes för att förrätta

vigsel. Någon sådan hade emellertid aldrig kommit till stånd, enär pid

tillt'attet it'råga ill fölid aa aä\t'ägnaden aigseln blirtit aoglömd'
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Ex Libris med, Trollh,iittemotitt
Artbar Siögren: Svenska topografiska Ex Libris, tryckt 1915.

HAGELIN, Ernst Olof; f. 1862 i Norr-
köping; v. häradshövding; ledamot av

Kungl. Vattenfallsstyrelsen i Stockholm;

(och) fru Hilda H., född Leman; f . 7872

i Göteborg. Dal, Skebokvarn'
.rl1orju.' Nolströmmen vid Trollhättan, in-
nan densamma överbyggts medeist den nu-

varande reglerin'gsdammen.

Teckn. 191o efter fotografi. Org' k1ich6.

Fototypi, tryckt hos \faldemar Zachrisson,
(,oteborg.

HANSEN, Fredrik Vilhelm; f. 1862 i
Stockholm; f. d' överste i Väg- och vat-

tenbyggnadskåren; vattenfallsdirektör och

ordf. i Kungl. Vattenfallsstyrelsen, Stock-

holm.
M otia : Irollhäutans kra'ftstation.
Teckn. 1910 av arkitekt Erik Josephson,
Stockholm.
Litografi från Generalstabens litografiska
anstalt,, Stockholm, 1911. Klippt 8-kantigt.

itven till tändsticksetiketter har rnan häm-

tat motiv från Trollhättan. Origina'letiket-
ten är tryckt i svart och rött'
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