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Det äldre Trollhättan i konsten
Av Lars Myrén

Trollhättan finns avbildat av många konstnärer sedan 1600-talet och framåt. Till och 
med holländska målare reste hit redan under 1600-talet. Allaert van Everdingen (1621-
1675) var på resa i Skandinavien år 1644, som 23-åring. 

Johan van den Aveleen var här år 1705 och gjorde den kända ”Cataractae Albi Gothi-
ciad, Trollhaettan” för Erik Dahlbergs ”Svecia Antiqua et Hodierna”. Bröderna Martin 
var naturligtvis också här på 1790-talet. Elias gjorde en teckning och Adolf Fredrik 
gjorde ett tiotal Trollhättebilder.

 Anders Fredrik Sköldebrand (1757-1834) som var i våra bygder år 1804, var kanske den 
som i sina bilder tydligast visade storslagenheten i Trollhättan, även om han arbetade 
med ett förenklat maner. 

Louis Belanger (1756-1816) gjorde fem motiv i Trollhättan till sitt planchverk ”Voyage 
pittoresque de la Suede”. Carl Johan Billmark (1804-1870), en av de verkligt stora i 
Sverige inom litografins område, var här år 1840.

Nästan hela den svenska eliten av landskapsmålare har varit kloka nog att åka till Troll-
hättan, för att få en möjlighet att avbilda naturens storhet. 

Gullöfallet 1644, en teckning av den 23-årige Allaert van Everdingen.
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Oljemålning 1660 av van Everdingen.

Kafleströmmen 1646, oljemålning efter tecknad förelaga från 1644 av Allaert van Everdingen.

Allaert van Everdingen.
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År 1678, Nolströmmen med nedstörtande timmerstockar. Lapsus Magnus, ur Dissertationes de admirandis mundis 
cataractis. Kopparstick av Johannes Herbinius. Originalstorlek är 10x12 cm.

1688, Trollhättan, draperimålning från karta av Fredrik Sixtus (1650-1720). Sixtus var kapten och lantmätare 
i Älvsborgs och Bohus län 1684-1709.
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1705, Göta Älvs fall, Trollhättan, Johan van den Aveelen.

1705, Slottsön, Trollhättan.

Sveciaverket eller ”Suecia Antiqua et Hodierna” (det gamla och nuvarande Sverige) är 
det stora klassiska verket i svensk topografi. Det tillkom 1660-1715. Utgivaren Erik 
Dahlberg anlitade franska, holländska och tyska kopparstickare. Under dessa mer än 
50 år fullbordades verket sakta och omfattade till sist drygt 350 kopparstick. Svecian 
finns i ett stor antal utgåvor.

Johan van den Aveelen, som gjorde Trollhättebilden, kom till Sverige 1698 och Erik 
Dahlberg karakteriserar honom som ”en övermåttan god och konstig mästare, och hans 
arbete så skönt och nätt”.
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Carl Fredrik Rango (1735-1789) var underkonduktör vid fortifikationen. Han var 
också lantmätare, målare och tecknare. Han tjänstgjorde år 1754 vid slussbygget i Troll-
hättan under Christoffer Polhem.

Bilden nedan visar den nyinvigda slussen. Invigningen gjordes den 9 augusti av självaste 
kungaparet Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika, som också samma dag i Kungsgrottan 
”med egen hög hand tecknade sina namn på detta berg”. Arbetet med slussen hade 
påbörjats redan år 1750.

Till vänster syns östra Gullöfallet och på Malgön ligger ett flertal kvarnar och sågar. Till 
höger den 240 fot långa Kafledammen, som blev klar redan 1751. Det var denna damm 
som gjorde att fallen fick sin nuvarande sträckning invid den västra stranden och att 
vattnet höjdes 8 fot ovan dammen.

1754, ”Slussen Grefve Ekeblad”, Akvarellerad tuschteckning av C. F. Rango.
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Omkr 1760, ”Prospekt af Trollhätte-Fallen”, akvarellerad tuschteckning av A. Nordencrantz

Anders Nordenkrantz (1738-1760) var hovjunkare och målare.  
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1790, Vue af Trollhättan ifrån Gullöfallet. Akvarellerad teckning av Elias Martin.

Först med bröderna Martin kan man säga att Sverige börjar avbildas kontinuerligt och 
detta har sedan fortsatt in i våra dagar. 

Elias Martin (1739-1762) var den ledande landskapsmålaren och grafikern under 
1700-talet i Sverige. Han introducerade den engelska romantiska naturuppfattningen 
och skapade därmed förståelse för det tidigare mindre uppskattade landskapsmåleriet. 
Hans produktion innehåller ett stort antal landskapsvyer men faktiskt bara en från 
Trollhättan.

Brodern Johan Fredrik Martin (1755-1826) fick delvis sin utbildning och inspiration 
av den äldre brodern. Johan Fredrik utvecklade ett mera stringent avbildande och har 
därför större topografisk exakthet. Han har producerat ett tiotal Trollhättebilder.

Han kom redan vid 15 års ålder till England där han utbildas till kopparstickare. Han 
besökte Sverige 1776-77 men återvände till England där han graverade Elias Martins 
historie- och genremålningar, som även trycktes i flera färger.

År 1781 var han åter i Stockholm. Han planlägger det stora gravyrverket ”Svenska vuer” 
och 1784-87 reser han omkring i Sverige och genomför skisser och teckningar. 

Han besöker Trollhättan år 1790.
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1790 Trollhättan, J F Martin.

1790 Trollhättan, J F Martin.
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1790 Trollhättan, J F Martin.

1790 Trollhättan, J F Martin.
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1799, ”En del av Trollhättan”, akvarell av Per Nordqvist.

 Per Nordqvist (1771-1805) har målat denna mycket fritt utförda akvarell. Han var 
elev till J. F. Martin och var ofta med på dennes resor. Nordqvist är mest känd för sina 
akvareller.
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1798, Utsikt av Trollhätte slussarbete, akvatingravyr av Cordier efter förelaga av L Belanger med detaljvyer nedan.

Louis Belanger (1756-1816) var en fransk landskapsmålare som kom till Sverige år 
1798. Han planerade ett stort planschverk ”Voyage pittoresque de la Suede”, som dock 
blev betydligt mindre än han planerat. Det blev i alla fall fem motiv från Trollhättan, 
som präglas av en monumentalism och klassisk stramhet, som blev det nya modet efter 
sekelskiftet, då den engelskt präglade romantikens period var slut.



— 14 —

1800, Polhems Sluss, akvatintgravyr av Louis Belanger.
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1800, ”Hvalvet nedanför Polhems sluss”, akvatintgravyr av Louis Belanger.

1800,”Utsikt av helvetesfallen vid Trollhättan” akvatintgravyr av Louis Belanger.
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1800, ”Utsikt vid första fallet och sågkvarnen vid Trollhättan”, akvatintgravyr, Louis Belanger.

1800, Fallen från Olidehålan, akvatintgravyr, Louis Belanger.
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Anders Fredrik Skjöldebrand, den kände politikern och militären utgav år 1801-1802 
ett planschverk med titeln ”Voyage pittoresque au Cap Nord” som innehåller sextio 
planscher. Han tecknade samtliga, graverade många av dessa men hade J. F. Martin, C. 
Akrell och R. M. Heland till hjälp. Skjöldebrand fick blodad tand och beslutade sig för 
att själv ge ut ett verk med fantastiska gravyrer i mycket hög kvalitet. Det behandlar 
Trollhättan och fick namnet ”Description des Cataractes et du canal de Trollhätta en 
Suède”. Han står bakom både teckning och gravyr och det finns även handkolorerat i 
tidiga utgåvor. Bilderna är enkla och kraftfulla och kanske ibland inte helt topografiskt 
sanna och utkom år 1804.

1804, ”Nouveau canal”, I den nedsprängda kanalen ett tvåmastat fartyg. AF Skjöldebrand.
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De övre slussarna år 1804 en akvatintgravyr av A F Skjöldebrand ur ”Les Cataractes et le Canal de Trollhätta en 
Suede”. Albumet innehåller 12 gravyrer och text.
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1804, Gullön och Ekeblads sluss, A. F. Skjöldebrand.
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Ur Skjöldebrands beskrivning från 1804:

“Men genom denna lösning och sedan dammen fått en bredd av 90 fot, lyckades han 
tämja vattenflödet efter att ha arbetat med detta sedan 1751 ända till 1755, och arbe-
tarna gick redan över till andra stranden, då plötsligt en förskräcklig händelse förstörde 
frukten av fem års arbete i det ögonblick då Wiman var på väg att skörda äran.

Natten mellan den 19 och 20 september, 1755 tog man sig för att kasta omkring 900 
dussin stora plankor i floden ovanför fallen trots ett påbud från regeringen, som med 
straff nästan motsvarande dödsstraff förbjöd att på varje sätt skada arbetena i Trollhättan.

På samma gång blåste en kraftig nordvind upp, som ökade den våldsamma strömmen 
och stöten av plankorna. Dammen höll dock stånd mot det första anfallet, men till slut, 
underminerad av upprepade stötar från dessa plankor än höjda än sänkta av vågornas 
ojämna rörelse och genom ett slags tidvatten på två till tre fots höjd, störtade den föl-
jande morgon samman så plötsligt, att av 60 personer som arbetade där hade endast 
några fick tid att nå stranden.  Nio soldater från Västgöta-Dals regemente omkom, och 
de övriga räddade sig på samma plankor; som hade orsakat olyckan.

Omdömet om det inträffade varierade. Den vanligaste uppfattningen var, att man hade 
kastat plankorna avsiktligt för att förstöra arbetet. Det är sant, att starka enskilda intres-
sen motsatte sig företagets framgång och att detta var det avgörande ögonblicket ty om 
dammbefästningen lyckades, kunde inget hindra att båtfarleden inom kort öppnades. 
Det är inte mindre sant, att anstiftarna till denna olycka aldrig blev upptäckta, ett bevis 
för att undersökningarna inte var särskilt grundliga, ty det behövs mera än en man och 
lång tid för att kasta i vattnet 900 dussin plankor. ”

1804, Från höjderna ovan Olidehålan, AF Skjöldebrand.
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1808, Trollhättans fall, litografi av R K Porter, ur hans bok om resor.

1810, Okänd.
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1813, Trollhättefallen, kopparstick av T Ackland, ur Lamotte ”Resor i norra Europa”.

1819, Trollhättefallen, ur E D Clarke: Resor i olika länder.
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Christian Didrik Forsell (1777-1852) fick sin utbildning huvudsakligen i Frankrike. 
Han är känd för bland annat sitt och J. G. Sandbergs färggravyrverk ”Ett år i Sverige”. 
Hans sätt att arbeta påminner om Belanger även om man ser en större mjukhet. Forsell 
blev den siste kopparstickaren i Sverige och han fick se hur hans elever gick över till 
att arbeta med stentrycket. Några av hans elever var J. E. Cardon och C. J. Billmark.
 

Ca 1820, Polhems sluss, akvarell av Christian Forsell.
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1824, Kopparklinten och Helvetesfallet, Akvarellerad teckning av L. W. Kylberg.

1836, ”Trollhättan, de berömda fallen nära Göteborg”, Oljemålning av C J Fahlkrantz.
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1837, Toppöfallet vid Trollhättan, ur ”Sverige framställt i teckningar”.

1837, Helvetesfallen vid Trollhättan, ur ”Sverige framställt i teckningar”.
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1838, ”Trollhätta öfre slussar”, litografi av J Z Blackstadius, ur Ewerlöf: ”En ångbåtsresa på Göta kanal” .
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Ulrik Thersner (1779-1828) som ursprungligen var sjömilitär tecknade i samband med 
triangelmätningar i Skåne år 1815-17 utsikter av herresäten och kom då på tanken att ge 
ut ett planschverk, som skulle omfatta hela Sverige. Det fick namnet ”Fordna och Närva-
rande Sverige” och innehöll 364 bilder som kom ut i 91 häften och är förmodligen svenskt 
rekord när det gäller storlek. Han var naturligtvis inspirerad av Dahlbergs Sveciaverk.

De första bladen detta sitt storartat anlagda verk utförde han under sin vistelse i Skåne, 
av vars herresäten de återgiva utsikter. Med kartografen C. F. Akrells skickliga biträde 
vid teckningarnas mångfaldigande fortskred arbetet så raskt, att 1823 hela avdelningen 
Skåne var färdig, och början gjord med Östergötland. 1824-25 begyntes med Uppland 
och Södermanland. I företaget hade redan tidigt Carpelan börjat medverka. Vid Thers-
ners död, som inträffade i Västerås 1828 var inte mindre än 38 häften färdiga, med 
av honom författad text. Efter Thersners övergick planschverket i andra händer, men 
fortsattes 1843 av hans dotter Thora Ulrika Thersner (1818-1867) och hade vid hennes 
bortgång fortskridit till 364 folioblad, då det för alltid avbröts.

Trollhättan. Litografi av Ulrika Thersner ur ”Det fordna och närvarande Sverige”.
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1840, Övre slussarna, litografi av A E F Mayer.
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Carl Johan Billmark (1804-1870) är en av de verkligt stora i Sverige när det gäller ori-
ginallitografier. Han tillvaratar stentryckets alla möjligheter och är en mästare på att ta 
vara på ljusets spel och himlens atmosfäriska skiftningar. Han vistades en stor del av sitt 
liv i Frankrike men arbetade ändå mycket med svenska topografiska motiv. Slott är ett 
vanligt motiv i hans bilder. 

1840, Slussar vid Trollhättan, Litografi av Carl Johan Billmark.
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1856, Gullöfallet med sågarna på Malgön, oljemålning av Albert Berg.

1862, Trollhättan, Horace Marryat, ”Ett år i Sverige”.
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1862, ”Gullöfors med sågarna på Malgön som bakgrund”, oljemålning av Axel Nordgren.

1862, Trollhättefallen från söder, oljemålning av Axel Nordgren.
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1865, Lyttkens.

1866, Fredrik Ludvig Storch.
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Falskmyntaren Napoleon Svensson
Av Lars Myrén

Den förste juni 1882 häktades i sitt hem i Trollhättan urmakeriarbetaren Carl Napoleon 
Svensson. Vid gjord husrannsakan befanns han vara den, som tillverkat och använt i 
lokala affärer falska silvermynt med valörerna 1 krona och 50 öre.

En korrespondent på platsen skriver
I torsdags eftermiddag inträffade i Trollhättan en sorglig händelse, i det urmakaren Carl 
Napoleon Svensson häktades för myntförfalskning. Nämnde person har i en längre tid 
varit misstänkt, dock utan att man kunnat ta honom på bar gärning, tills i fredags, då 
han i en handelsbod härstädes försökte utprångla enkronor och 50-öringar. 

Då länsman Forsell och konstapeln Pettersson därefter inträngde i hans bostad, tog 
han till flykten och hoppade i kanalen, antagligen i avsikt att dränka sig, vilket dock 
omintetgjordes genom Petterssons rådighet. Saken är så mycket mera beklagansvärd 
som Svensson varit en här på platsen ansedd och av sin förre principal mycket omtyckt 
man. Han har nämligen hos en urmakare Wennergren därstädes innehaft plats i sju år 
och städse uppfört sig nyktert och i allt ordentligt.

Det är inte förfall och lättja, som drivit honom till detta steg på brottets bana, utan åtrån 
att få medel till att realisera sina idéer. Han har bland mycket annat uppfunnit en sinnrik 
s.k. assuransspruta, till vilken modellen är färdig. För att få patent på densamma, vände han 
sig till en person på platsen med begäran om penninghjälp för att få saken genomdriven, 
men han fick avslag på sin framställan. Även har han förfärdigat en ångmaskin efter alldeles 
egen konstruktion till användning vid urfabrikation, och fanns i hans verkstad delar till 
cirka 200 ur färdiga, även delar och ritningar till flera andra sinnrika maskiner. Säkert är, att 
ifrågavarande person har stora tekniska anlag och kunnat bliva en heder för sitt fädernesland.

Arbetsplatsen och bostaden hos urmakare Wennergren (1), Svenssons verkstad i kvarteret Duvan (2) och platsen 
där han hoppade i kanalen (3).
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Polisförhör
Vid med Svensson gjorda polisförhör erkände han sig ha tillverkat åtskilliga falska silver-
mynt, men ansåg sig därvid ej ha begått någon olovlig handling, då det endast var statens 
mynt han sökt eftergöra och ej utsläppt i vidare mån än han oundgängligen behövt för 
att kunna experimentera. Såsom orsak till att han börjat ett så farligt yrke angav han, 
att han hade på detta sätt ämnat samla penningar för uppsättande av en egen verkstad. 
På tillfrågan, om han hoppat i sjön för att på så sätt söka förkorta sitt liv, svarade han, 
att meningen inte varit den, utan endast att söka undkomma. 

Herr kronolänsman J. O. Forsell, som inlagt stor förtjänst vid upptäckandet av detta 
brott, var, jämte nödig bevakning, förfalskaren följaktig till cellfängelset i Vänersborg, 
där denne nu sitter under väntan på rannsakning.

Vid myntförfalskaren Svensons häktning å Trollhättan den förste juni anträffades i hans bo-
stad en hel del falska mynt samt i hans verkstad stansar för tillverkning av enkronor samt 50- 
och 25-öringar, graverstift och flera för tillverkning av mynt lämpliga verktyg samt material.

Swenssons bakgrund
Svensson uppgav sig vara född den 14 nov. 1852, men nekade 
att ge vidare upplysningar om sina levnadsförhållanden. Han 
kom till Trollhättan som urmakeriarbetare för sju år sedan. Bör-
jade för cirka ett och ett halvt år sedan att tillverka falskt mynt, 
men utsläppte till en början endast ett fåtal. På sista tiden hade 
tillverkningen och utprånglingen bedrivits raskare, men hade 
mynt endast utgivits i mån av behov för inköp av material och 
utgifter till arbetsbiträden, som han behövt i och för tillverk-
ning av ur och andra artiklar. Utprånglingen hade försiggått 
genom honom själv och sista tiden även genom pojke. 

Det nybyggda centralfängelset i Vänersborg dit Svensson fördes.

Kronolänsman J. O. Forsell
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Kvarteret Duvan med i mitten Åstedts hus och till vänster C J Uppriktigs hus. Däremellan uthuset där falskmyn-
taren hade sin verkstad.

Tillverkningen har bedrivits av honom ensam om nätterna och alla stansar och verktyg 
därför har han själv förfärdigat. Material var inköpt från Stockholm. I Vänersborg hade 
Swensson vid ett tillfälle köpt varor för en del falska mynt. Tillfrågad om ungefärliga till-
verkningsvärdet säger han sig icke med bestämdhet kunna uppgiva detta, men tror att det 
inte överstiger 1000 kr. Han ville inte heller uppge på vad sätt stanserna blivit förfärdigade.

Nya förhör och nya uppgifter
Sedan den häktade införts i sessionssalen fick han redogöra för fina föregående lev-
nadsförhållanden samt uppgav då, att han var född den 14 november 1850 i Hudene 
socken, Gäsene härad, där fadern var hemmansägare. Så väl modern som fadern är nu 
döda. Sedan han lämnat hemmet, hade han vistats någon tid först i Vänersborg, därefter 
i Borås. Sedermera hade han såsom urmakaregesäll varit 5 år i Stockholm samt därifrån 
1874 kommit till Trollhättan, där han sedan hela tiden varit bosatt. 

Här hade han först haft anställning hos urmakare Wennergren samt efter dennes död hos 
hans son. Sin bostad hade han även haft i Wennergrens hus, men på senare tiden hade han 
dessutom hyrt ett rum i ett hus i kvarteret Duvan. Detta rum, som är beläget på nedre botten 
innanför en tvättstuga, hade han använt till verkstad samt där dels lagat och justerat ur för 
sin principals räkning, dels sysselsatt sig med mekaniska arbeten för egen del. Bland annat 
hade han gjort maskiner för tillverkning av väggur samt hade även 13 stycken sådana fullt 
färdiga samt delar till ännu flera. Dessutom hade han tillverkat och reparerat symaskiner.

Redan för ett och ett halvt år sedan hade han börjat myntförfalskningen. Anledningen därtill 
uppgav han vara de dåliga arbetsförtjänsterna under de senaste åren. Sättet att gå till väga vid 
de falska myntens tillverkande hade han dock förut lärt känna vid försök att göra formar för att 
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pressa de finare delarna till ur. Såsom material vid 
tillverkningen hade nysilver använts. 

Sedan han med en fräsmaskin tagit runda styck-
en ur pisten, motsvarande de mynt han ville för-
falska, hade han därefter givit myntet den prägel 
genom att pressa det emellan två av honom själv 
förfärdigade stansar. I stället för att gravera dessa 
senare, hade han vid deras tillverkande använt 
galvanisk etsning på ett, som han trodde, av 
honom ensam känt sätt. Slutligen hade mynten 
genom galvanisering blivit försilvrade. 

Resultaten av husrannsakan
Vid visitationen hos den häktade hade påträffats två olika slags stansar för enkronas-
mynt, fem för 50-öringar samt fem för 25-öringar. Några av dem var avsedda för till-
verkning av norskt mynt. Utom dessa verktyg fanns på rättens bord framlagda de falska 
penningar, som funnits i den anklagades bostad, dessutom en mängd falska mynt, som 
inlämnats till stadsfiskalen härstädes. Mynten var förvillande lika äkta mynt samt torde 
näppeligen utan vägning eller behandling med syror kunna särskiljas från vanligt mynt. 
Så väl dessa som stansarna bar vittnesbörd om stor färdighet i en konst, som är av desto 
mer samhällsvådlig beskaffenhet, ju mer dess utövare är skickliga. 

Den tilltalade igenkände alla dessa saker samt erkände dem vara av honom själv tillver-
kade. Däremot kunde han inte igenkänna eller uppge tillverkningssättet för några falska 
guldmynt, som förevisades honom, liksom han påstod, att han inte alls gjort något 
guldmynt. Hur stort belopp förfalskningen omfattade kunde han inte på ordförandens 
fråga uppgiva, trodde dock inte att det uppgick till 1,000 men väl till 500 kronor. Till-
verkningen hade skett i mån av behov samt alla utgifter bestridits med falskt mynt. På 
detta sätt hade utprånglingen verkställts, dels av honom själv, dels av fyra minderåriga 
gossar, vilka under olika tider biträtt honom med att springa ärenden, fila, borra o. s. v. 
Dessa senare hade i dagpenning fått en falsk 50-öring. För nysilverplåten som han köpte 
i Stockholm och betalade genom efterkrav, hade han även erlagt falskt mynt. 

Herr befallningsman J. O. Forssell berättade, att redan för ett år sedan hade skrivelse från 
Överståthållareämbetet i Stockholm ankommit, vari den förmodan fanns uttryckt, att mynt-
förfalskning ägde rum å Trollhättan. Han hade dock inte haft någon anledning att misstänka 
Svensson, helst som denne förde en ordentlig och sparsam levnad. Han hade sedermera frågat 
Svensons förre principal, herr J. A. Wennergren, vad den förre egentligen levde utav, samt då 
fått till svar, att Svensson hade få eller inga förtjänster, men först 14 dagar före häktningen 
hade han fått särskild orsak att misstänka denne, i det att herr A. P.  Widén, som förestår C. 
F. Lundbergs järnhandel, kommit till honom med ett falskt 50-öres mynt med uppgift, att 
han mottagit detsamma av en pojke i tjänst hos Svensson. Myntet hade därefter skickats till 

Ett av Trollhätte-Svenssons norska mynt.
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apoteket samt där befunnits vara falskt. Åtta dagar 
senare kom Widén åter med två falska 50-öringar, 
men då hade Swensson själv varit och handlat. 
Härefter företogs häktningen. 

Vittnesförhör
Därefter hördes såsom vittnen hr A. P. Widén, 
J. A. Wennergren samt poliskonstapel A. Berg. 
Hr Widén omtalade, att för ungefär två månader 
sedan infann sig i butiken hos honom en pojke 
för att köpa järnskrot.  

I betalning härför erlades en 50-öring, men då vitt-
net såg den vara falsk, nekade det att taga emot 
den. På framställd fråga fick vittnet veta att pojken 
skickats av Svensson. Emellertid sprang pojken 
hem efter en riktig 50-öring. En tid därefter kom en annan gosse och köpte mässingstråd. 
Även denne erlade i betalning en falsk 50-öring samt var skickad av Svensson. Vittnet tog emot 
myntet samt gick till banken med desamma, där dess falskhet genom vägning konstaterades. 
Därefter träffade det befallningsman Forssell samt omtalade händelsen för honom. Kort tid 
därefter kom Svensson själv och köpte en kran, varför han i likviden lade bland annat två falska 
50-öringar. Sedan dessa undersökts på banken och befunnits falska, gick vittnet till befallnings-
man Forssell varefter häktningen skedde. 

Poliskonstapeln A. Berg berättade, att även han mottagit falska mynt och misstänkt Svens-
son för att vara tillverkaren av dem, i synnerhet som det var honom bekant, att denne inte 
hade några förtjänster. Vittnet hade talat med be-
fallningsman Forssell flere gånger angående den-
na sak före det häktningen skedde den förste juni. 

Vid häktningen hade vittnet varit närvarande. 
Under det att Svenssons börs undersöktes, hade 
denne berett sig tillfälle att undkomma och 
sprang till kanalen. Vittnet hade dock genast 
skyndat efter samt varit nära att gripa honom 
innan han kastade sig i vattnet. Vittnet tog likväl 
fast honom genom att springa ut i en båt och 
gripa honom, då han redan höll på att sjunka.  
Herr J. A. Wennergren hade visserligen vetat, att 
Swensson hade ringa förtjänster, och under sista 
året hade han arbetat stort ingenting för vittnets 
räkning, men vittnet hade dock ingen anledning 
att misstänka Swensson för falskmyntning. Den 

Annons från C.F. Lundbergs jernhandel där 
Svensson var en flitig kund och där förestån-
daren A.P. Widén blev misstänksam mot flera 
blanka mynt.

Urmakare J. J. Wennergren var Svenssons första 
chef i Trollhättan. Då J. J. avled tog sonen J. A. 
Wennergren över firman.
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anklagade, som sade sig inte förut varit tilltalad för brott, hade under hela den tid han varit 
bosatt i Trollhättan inte varit mantalsskriven därstädes. Sist hade han varit skriven i Stock-
holm. För prästbetygs bekommande uppstöts målet till annan gång.

Ytterligare rannsakning
Sistlidne tisdag hölls på cellfängelset härstädes ytterligare rannsakning angående detta brott. 
På grund av rättens sista beslut hade från Överståthållarämbetet till Konungens Befallnings-
havande i Elfsborgs län inkommit skrivelser från pastorsämbetena i Maria och Katarina för-
samlingar i Stockholm. I Maria församling hade Svensson inte varit mantalsskriven. I Katarina 
församlings kyrkoböcker kunde han eftersökas, endast om inflyttningsåret uppges. 

På ordförandens fråga angående denna sak svarade den tilltalade, att han på sommaren 1876 inflyt-
tat i sistnämnda församling samt att han under de föregående åren av sin vistelse i Stockholm varit 
mantalsskriven i Borås. Vid förra förhöret hade han glömt att uppge denna omständighet, även-
som att han en tid arbetat i Mariestad hos urmakaren Berggren samt i Göteborg bos urmakaren 
Malmsjö. Tidpunkten härför kunde han dock ej närmare bestämma än att den infallit mellan åren 
1874 och 1876. För övrigt vidhöll den tilltalade sina vid förra rättegångstillfället lämnade uppgifter. 

Till förhöret denna dag hade såsom vittne inkallats kassören vid Enskilda Bankens i We-
nersborg avdelningskontor i Trollhättan, herr O. F. Carlsson, vilken till rätten inlämnade 
ett skriftligt anförande. Under den tid vittnet innehaft sin plats hade ofta falska mynt fö-
rekommit, i början av år 1880 företrädesvis guldmynt å tio kronor, år 1881 silvermynt å 
en krona samt på senaste tiden 50-öringar. De falska mynten undergick ofta förändringar 
och förbättringar, så att efterhand missbildningar i prägeln försvann och de båda sidorna på 
myntet fick ett riktigare läge i förhållande till varandra. 

Omkring 14 dagar före den tilltalades häktande inkom herr A. Widén till vittnet, medhavan-
de två 50-öringar, som var falska, samt berättade under tysthetslöfte, att han tagit emot de-
samma av en gosse, skickad av den anklagade. Vittnet rådde den förre att överlämna mynten 
till kronolänsman Forsell, men att för övrigt hålla saken hemlig, på det att den anklagade ej 
måtte få tillfälle att förstöra verktygen och rymma. Kort före häktningen kom samme person 
med en 50-öring, som av den tilltalade själv utprånglats och vilkens falskhet konstaterades. 

På ordförandens fråga, om den tilltalade även var tillverkaren av de falska guldmynt, som före-
kommit i rörelsen och varav några inlämnats från Konungens Befallningshavande, svarade denne 
nekande. Dock hade det utrönts, att utprånglingen även av sådana mynt ägt rum i Trollhättan 
mer än på andra ställen. Icke heller hade han tillverkat flera stansar än dem, som vid rannsak-
ningen förevisats, utom ett par för norska enkronorsmynt, som förstörts före häktningen. 

Rätten beslöt att avsända ny skrivelse för erhållande av prästbetyg, varefter målet ånyo 
förekommer till behandling. Då det vore af stor vigt att fä noga bestämt tillverkningssättet 
för de vid förfalskningen använda stansarna, beslöt rätten på framställning av allmänne 
åklagaren att sända några av dem till Kungliga Myntverket i Stockholm, för att få utrönt, 
om det vore möjligt att på sätt den tilltalade angivit tillverka desamma. 
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Carl Napoleon Svensson

Nya förhandligar i augusti
Sist lidne lördag förevar åter delta mål inför Väne Häradsrätt. Till denna rättegångsdag hade 
inkommit den anklagades prästbetyg från Stockholm, vilket utvisade, att han verkligen varit 
skriven därstädes sedan år 1875. Av allmänna åklagaren upplystes, att förfalskning av riksban-
kens sedlar för en längre tid sedan förövats inom den socken, där den anklagade varit född och 
av dennes skolkamrater. Varje delaktighet häri förnekades dock av honom. Från direktören för 
Kungliga Myntverket hade inkommit utlåtande angående tillverkningssättet för de vid förfalsk-
ningen använda stansarna, vari framhölls, att den metod, som begagnats, troligen vore ny och 
kanske av stor vikt för vetenskapen, men för att något bestämt uttalande härom skulle kunna 
göras, erfordrades dock närmare uppgifter. På grund härav fick den tilltalade i detalj redogöra 
för tillverkningssättet. För ytterligare upplysningars inhämtande uppstöts målet.

Ytterligare förhandlig den 21 september
Myntförfalskaren Carl Svensson från Trollhättan var i dag uppkallad inför Väne Häradsrätt, och 
hade prästbetyg nu inkommit frän Borås med namnet Carl Svensson, ehuru han själv kallar sig 
Carl Napoleon Svensson. Som handlingar från myntverket fattades uppstöts målet till annan 
dag och Svensson återfördes till cellen.

Rannsakning och dom
En sista rannsakning på cellfängelset i Vänersborg företogs den 30 oktober med den häktade 
urmakaren Svensson från Trollhättan, anklagad för myntförfalskning. Åklagaren upplyste, att 
de undersökningar, som gjorts för att få fram sanningen av Svenssons uppgifter angående till-
verkningssättet av de falska mynten misslyckats, men att den häktade sade sig ha använt några 
genvägar, samt att de ritningar och papper, för vilkas inskaffande till rätten målet uppskjutits, 
inte kunnat påträffas i fångens bostad. 

Sedan obehöriga personer fått avträda, avkunnades efter en längre överläggning dom, som 
i följd av de mildrande omständigheter som förekommit, såsom att fången använt de för-
falskade penningarna för sina små behov samt till verktyg och 
materiel till sina experiment, lydde på 5 års straffarbete och 
förlust av medborgerligt förtroende under lika lång tid. Med 
de stansar och material, som Svensson begagnat, skulle så för-
faras, att ej något missbruk med dem kunde åstadkommas. 
Vittnesersättningar skulle Swensson gälda, om han därtill ägde 
tillgångar. I motsatt fall skulle desamma gottgöras av allmänna 
medel. Svensson förklarade sig varken nöjd eller missnöjd med 
domen och syntes vara vid gott mod.

Svensson avtjänade sitt straff i fängelset i Malmö och utvandrade 
den 10 november 1887 till Amerika. Han var då 36 år gammal och 
seglade med Dominionlinjens agent från Malmö till New York.
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Hembygdskurserna i Trollhättan 1909
Av Lars Myrén

För ett hundra år sedan var möjligheterna till att förvärva kunskap helt annorlunda än idag. 
Då var man hänvisad till bibliotek, berättande tradition och tidningar, om man hade råd.

År 1909 ordnades av Uppsala universitets föreläsningsbyrå genom Västgöta nation 
kring midsommar en veckas hembygdskurs i Trollhättan, som en del i folkbildnings-
möjligheterna. Ville man gå på alla föreläsningar kostade det 2.50 kr och ett enstaka 
föreläsningsbesök kostade 15 öre. Mat kunde man få på Grand Hotell, Hotell Göta 
och nykterhetscaféet ”Örnen” eller lite enklare på Trollhättans Läsestuga på Storgatan.

Programmet var mycket omfattande och ett tiotal föreläsare medverkade. De viktigaste 
var docent Sven Lampa, jordbrukskonsulent Arvid Lampa, överingenjör Torsten Holm-
gren och ingenjör K. Fröman. 

På de följande sidorna finns programmet i faksimil.

Hembygdskurserna i juni 1909 ägde rum på Sveateatern och flera av föreläsningarna kom att belysas med skiopti-
konbilder. Bilden är från ett annat tillfälle.
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Trollhättenotiser från 1925 till 1936
Av Werner Johnsson (1963)

(materialet något omarbetat och illustrerat)

Stor affärstransaktion
Genom uti i dagarna träffad överenskommelse har Munktells verkstads nya AB av 
Nydqvist & Holm återköpt det verkstadskomplex i Eskilstuna, som under några år 
tagits i anspråk för utförande av vissa delar av den stora ryska lokomotivbeställningen. 
Verkstäderna förvärvades år 1921 för vinnande av tillräckliga möjligheter att på bestämd 
tid kunna effektuera lokomotivbeställningen. Det beräknades då, att komplexet skulle 
för detta ändamål helt och hållet tas i anspråk under en tid av minst fem år, men då den 
ryska beställningen sedermera reducerades till hälften eller 500 lok kunde tillverkningen 
genomföras på kortare tid och hela leveransen är numera fullgjord.

Nydqvist & Holm kommer nu att koncentrera hela sin tillverkning till Trollhättan. 
När lokomotivproduktionen pågick som livligast, torde firman enbart i Trollhättan ha 
sysselsatt 2400 arbetare. För närvarande uppgår arbetsstyrkan endast till ett 1000-tal 
och Trollhättans samhälle har med anledning av driftsinskränkningen att kämpa med 
svår arbetslöshet. (23/1 1925) 

Nydqvist & Holm konsoliderat
Planen för en konsolidering av Nydqvist & Holm i Trollhättan är nu färdig och ryktena 
om att företaget skulle komma att nedläggas ha därmed avlivats. Genom rekonstruk-
tionsförslaget har bolagets tryckande, svävande skuld reducerats utomordentligt kraftigt.

Bolagets skulder har, förutom fast obligationslån på 51 milj. Kr, nedbringats från 16 till 
2 milj. kr. Detta har möjliggjorts genom konvertering av vissa skulder till preferensaktier 
och genom avskrivning av bankskulder vid Nordiska Handelsbankens rekonstruktion 
i samband med upplösandet av bolagets ekonomiska mellanhavanden med Forsbacka 
järnverk ävensom genom avveckling av bolagets innehav av utländska skattkammar-
växlar.

Efter konsolideringen kommer bolagets aktiekapital att utgöra 7,5 milj. kr, därav 4,5 
milj. kr stamaktier och 3 milj. kr preferensaktier, varjämte reserv- och dispositions-
fonderna komma att uppgå till sammanlagt 2.605.000 kr. Det gamla aktiekapitalet 
utgjorde 6 milj. kr. Till reservfonden har avsatts 1,5 milj. Kr av detta.

Direktör Gunnar W Andersson frånträder vid årsskiftet sin befattning som bolagets 
direktör för att helt ägna sig åt bolagets utlandsaffärer, men kommer att kvarstå i sty-
relsen. Till verkställande direktör har vidare förordnats ingenjör Antenor Nydqvist. 
(22/12 1925)
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Trollhätteverket är en god affär 
Statens kraftverk redovisar för år 1925 enligt Vattenfallsstyrelsens årsberättelse ett driftöverskott 
på över 12 milj. kr, vilket motsvarar 3,92 % ränta på det i medeltal disponerade kapitalet.

Det högsta driftöverskottet uppvisar Trollhätte Kraftverk med i runt tal 5 milj. kr, vilket 
innebär en förräntningsprocess på 7,17. Högspänningslinjerna längd har ökats med 
över 100 km. Kraftverkets leveransskyldighet omfattar sammanlagt 85.646 kilowatt 
men den totala energiförbrukningen har varit avsevärt större. Vattentillgången i Göta 
älv har under året varit relativ god, särskilt vid jämförelse med tillgången i flera andra 
mellansvenska vattendrag, där under hösten svår vattenbrist inträdde. För ett flertal 
enskilda kraftföretag med egen vattenkraft, vilken under hösten blivit otillräcklig, har 
krafttillgången i Göta älv dessutom utgjort en värdefull reserv. (21/8 1926)

De första turkloken
komma i dagarna att stå leveransklara hos Nydqvist & Holm. Det är ståtliga maskiner, väl 
ägnade att tjäna som pionjärer för svensk storindustri i det fjärran landet. Byggda enligt en vid 
tyska statsbanorna använd typ får loken en tjänstevikt av 125,5 ton. I den turkiska beställningen 
ingår emellertid en ännu tyngre typ, nämligen 6 lok med en tjänstevikt av något över 131 ton.

Loken skola köras spårledes till sin nya bestämmelseort. Detta transportsätt har kunnat väljas 
tack vare att Turkiet har samma spårvidd på sina statsbanor som Västeuropa. Genom att 
sända två maskiner åt gången avser man att förbilliga transporten. I den mån de under arbete 
varande godsvagnarna hinna färdigställas torde de komma att göra loken sällskap till bestäm-
melseorten. Redan inom den närmaste tiden bli 20 vagnar klara och 50 andra ha satts i arbete.

Ljusare tider tycks äntligen ha återinträtt för detta företag. Det råder liv och rörelse 
överallt. Utom den stora beställningen från Turkiet har man ej så få andra arbeten att 

En stor dag i Turkiet med ett invigningståg från NOHAB.
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ägna sig åt. Bl.a. byggs ett par tanklokomotiv åt Grängesberg/Oxelösund och ett dito 
åt Nora Bergslags järnväg. Arbetsstyrkan vid Nydqvist & Holm uppgår f.n. till cirka 
1.100 man. Inte minst för Trollhättans kommun är varje framgång för företaget givetvis 
en källa till glädje. (26/11 1927)

Ferrolegeringar – en guldgruva för staden
Regeringen och Vattenfallsstyrelsen uppvaktades den 13 dec 1926 av en deputation från 
Trollhättans stadsfullmäktige under ledning av ordf., kontraktsprosten Stenström, som 
gav uttryck för stadens bekymmer över AB Ferrolegeringars ifrågasatta förflyttning till 
Norge. Huruvida denna ganska skattekraftiga industri kommer att stanna i Trollhät-
tan eller icke beror på resultatet av de förhandlingar, som för närvarande föras mellan 
bolaget och vattenfallsstyrelsen om priset på den elektriska energin.

I den skrivelse, som överlämnades av deputationen, framhålles, att AB Ferrolegeringar 
är den gamla världens största ferrokromfabrikant med egna patenterade tillverknings-
metoder, som ännu icke äro oupphunna i Europa. Tillverkningsvärdet år 1926 torde 
bli 3.700.000 kr och beräknas 1927 bli 4.800.000 kr. Exportvärdet för år 1926 torde 
bli 3.300.000 kr och beräknas för 1927 bli 4.385.000 kr. Mot sistnämnda siffra svarar 
en beräknad direkt import av 1.600.000 kr.

Bolaget, som sysselsätter ett flertal tjänstemän och 140 arbetare, ger därmed försörjning 
åt omkring 500 personer. Staden får in i skatter från bolaget nära 20.000 kr, från tjänste-
männen över 7.000 kr och från arbetarna omkring 19.000 kr. Dessa skatter utgöra 7 % 
av alla för den kommunala budgeten utdebiterade utskylder. Av de omkring 700.000 kr, 
som årligen utbetalas till bolagets tjänstemän och arbetare, går dessutom en betydande 
del till stadens handlande och andra näringsidkare, vilkas skattekraft därmed höjes.

Ferrolegeringar syns något till höger om mitten i bilden och bidrar tydligt  till Stallbackaröken.
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Genom minskad industriell verksamhet ha bevillningskronornas antal i Trollhättan 
redan förut nedgått med 36% sedan år 1923. Stadens största bekymmer för närvarande 
är arbetslösheten, som beräknas ha kostat Trollhättan mer än 1 milj. kr. Skulle Ferro-
legeringar flytta, komma de arbetslösas antal att ytterligare ökas, andra industrier och 
trafikanläggningar i enskild ägo skulle förlora inkomster, så och staten själv, i vars in-
tresse det även ur andra synpunkter borde ligga, att ej låta denna industri gå till utlandet.

Ny stor leverans till Turkiet
I dagarna har en betydande sändning rullande material avgått till de turkiska järnvägarna 
från Trollhättan. I motsats till de i dec förra året levererade lokomotiven och vagnarna, 
vilka på egna hjul framfördes till Konstantinopel för att därifrån medelst pråmar trans-
porteras över Bosporen till Haidar-Pascha i Mindre Asien, sändes detta parti först per 
järnväg till Göteborg och därefter med båt till Samsoun, beläget vid Svarta Havets kust.

Sändningen, vars totala vikt uppgår till c:a 1.100 ton, omfattar 6 godstågslokomotiv 
med tillhörande tendrar samt 50 godsvagnar av fyra olika typer.

Vagnarna transporteras i komplett skick, under det att lokomotiven måste demonteras 
och packas med hänsyn till begränsade lossningsmöjligheter i Samsoun. Uppmontering-
en av maskinerna i Turkiet kommer att ledas av personal från Trollhättan. (14/2 1928)

Ett turklok på järnvägsstationen i Ankara.
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Rekord för Trollhätte kanal
Den av kanalförvaltningen upprättade statistiken över trafiken i Trollhätte kanal under 
förra året visar, att detta varit den hittills livligaste säsongen sedan kanalens öppnande. 
Rekordet från är 1921 har överskridits betydligt. De passerade fartygens registerton var 
1.940.000, en ökning från 1924 med 7% och kanalavgifterna uppgick till 1.331.000 kr, 
vilket betecknar en ökning av 16,5 % jämfört med nämnda år. (26/1 1928)

Industrierna köra för fullt
Ett typiskt industrisamhälle som Trollhättan kan nu uppvisa full drift vid samtliga stora 
industrier såsom Nydqvist & Holm, Stridsberg & Biörck, Elektrolytiska AB m.fl. och 
arbetsstyrkan är den normala. Under maj hade arbetsförmedlingen endast 20 arbets-
sökande, en låg siffra, som dock senare på året stigit till 113, därav 60 familjeförsörjare. 
Häremot har man haft att uppvisa 28 lediga platser.

Anledningen till denna ökning i arbetslösheten är, att samtliga de nödhjälpsarbeten, 
vägbyggen etc., som Trollhättan haft folk ute på, nu äro slut och arbetarna ha återvänt. 
Det är dessa återbördade nödhjälpsarbetare, som kommit siffran för arbetssökande att 
springa upp. Det är huvudsakligen grov- och stenarbetare, som gått arbetslösa. Däremot 
förekommer ingen arbetslöshet bland de egentliga yrkesarbetarna.

På kvinnliga avdelningen är det i Trollhättan liksorn på många andra orter större tillgång 
på lediga platser än sökanden. (16/8 1928)

Donation
Av donator, som önskar vara okänd, har Trollhättan erhållit 35.000 kr i donation. Den 
har i statsobligationer överlämnats till drätselkammaren och villkoren är, att den skall 
användas till prydande av Karl Johans torg medelst ett konstverk, som donator tänkt 
sig bestå av en vacker kvinnofigur, placerad på en granitklippa och omgiven av en vat-
tenbassäng, uthuggen i granit. Skulle beloppet ej räcka för det avsedda ändamålet, har 
donator utlovat ytterligare 5.000 kr. (22/2 1930)

En kraftig brasa
Tvenne stora magasinsbyggnader, tillhöriga AB Metallurgisk Industri (Ferro) å Stall-
backa eldhärjades natten till den 13 april 1929 och nedbrunno till grunden. De båda 
byggnaderna, som lågo intill varandra, voro vardera c:a 90m långa, och där förvarades 
upplag av malm, träkol, tjära, beck och andra för fabriksdriften erforderliga matrialier.

Branden torde ha uppstått genom självantändning. Byggnaderna voro försäkrade för 
130.000 kr. Värdet av det förstörda torde uppgå till c:a 200.0()0 kr, som emellertid 
ungefärligen täcktes av försäkringarna.
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Förevigat bryggeri
För att bevara minnet av det nyligen nedlagda J. Krönleins bryggeri i Trollhättan, vilket 
var ett av de äldsta och till sin karaktär mest oförändrade inom landet, har AB Pripp och 
Lyckholm låtit utföra en modell i skala 1:20 av den gamla anläggningen. Uppdraget har 
handhafts ar Tekniska Museets i Stockholm modellverkstad. Nära 10.000 små taktegel 
ha åtgått till detta bygge och alla maskinella och tekniska detaljer ha i detalj kopierats.

Modellen av Krönleins bryggeri kommer så småningom att av AB Pripp & Lyckholm 
överlämnas som gåva till Tekniska Muséet (28/1 1931)

Trollhättans jordbana invigd
De av Trollhättans SMK den 19 juli 1931 anordnade jordbanetävlingarua på den nyan-
lagda banan vid Skrälleberg blevo så gott som förstörda av allt regn, som översvärmade 
långa stycken av banan och sa småningom gjorde den okörbar.

Banan är om sorgsfullt byggd med botten av skärv precis som en modern landsväg och 
därovanpå ligga lager av grus, matjord och kolstybb. Dränering är också utförd, men 
fungerade icke tillfredsställande i den regnflod, som kom under de tre tävlingstimmarna. 
Det skulle ha behövts pumpar i mängd för att fä bort vattnet.

lnnan tävlingarna igångsattes, invigde kanaldirektör A. Norman jordbanan med ett kort tal ge-
nom högtalaren, erinrande om banans tillkomst. Han betonade motorsportens stora betydelse 
och hoppades, att anläggningen skulle tjäna utvecklingen av Sveriges motorcykelindustri.

Amerikagården
vid Trollhättan invigdes den 16 okt 1932 ined en enkel högtidlighet i de vackra och 
smakfulla lokalerna. Ett 60-tal personer med stiftelsens styrelse i spetsen hadc infunnit 
sig och stämningen var hela dagen den angenämaste.

Sedan sällskapet och lokaliteterna blivit filmade hölls välkomsttalet av stiftelsens ordf. direk-
tör Douglas Lundgren, Göteborg, varpå stiftelsens initiatirtagare och energiske förkämpe rek-

Amerikagården invigdes den 16 okt 1932 med ett sextiotal gäster.



— 63 —

tor Axel Fredenholm lämnade en kort exposé öser Amerikagårdens tillkomst. Han erinrade 
om det livliga intresse som mött planerna både i Amerika och i Sverige och de många vackra 
förhoppningar, som man med skäl kan knyta till verket. Slutligen överlämnade hr Freden-
holm Uppsala colleges doktorsdiplom till kyrkoherde C. G. Klingner. Själva invigningstalet 
hölls av överstelöjtnant Henrik Tham i Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlan-
det. Amerikagården, som är avsedd att bliva en samlingsplats för svensk-amerikaner och 
rikssvenskar, har ett ovanligt fördelaktigt läge i omedelbar närhet av Trollhättan. Inredningen 
är hypermodern och det råder intet tvivel om, att de som gästa den skola komma att trivas.

Nydqvist & Holm gör nedskrivningar 
De saneringsåtgärder. som med stöd från Kreditkassan vidtogos av Göteborgs Han-
delsbank, förutsatte, att motsvarande avskrivningar skulle göras främst av Nydqvist & 
Holm AB och Rederi AB Transatlantic.

Vid extra bolagsstämma den 4 jan 1933 bifölls förslaget om nedsättning av kapitalet mcd 
de 7 milj. kr, som förutsattes av Handelsbankens stämma. Stamaktickapitalet nedsättes 
frän 4,5 Mkr till 300 tkr och preferensaktiekapitalet från 3 milj. kr till 200 tkr genom 
nedskrivning av varje aktie från 750 till 50 kr. I samband med nedsättningen beslutades, 
att nedsättningen motsvarande belopp skall avsättas till reservfonden i ändamål att verk-
ställa nödiga avskrivningar. Till stämman hade representanter för metallarbetarna och 
gjutarna insänt en skrivelse, vari verkstadsledningen ombedes att icke nedlägga gjuteriet. 
Man vädjar till den att besinna, att arbetslösheten icke bör ökas i dessa tider.

En ny modern folkskolebyggnad
invigdes i Trollhättan den 26 sept 1931 i stadsdelen Strömslund. De nya lokalerna 
kunde tagas i bruk redan vid höstterminens början. Byggnaden har dragit en kostnad 
av c:a 150.000 kr. Stadsfullmäktige anslogo 1929 168.000 kr för skolbygget och kost-
naderna ha alltså hållits inom den beräknade ramen.

Strömslunds nya folkskolebyggnad.
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Den största bostadseldsvåda
som timat i Trollhättan under de senaste årtiondena inträffade på eftermiddagen den 28 
okt 1935, då brandkåren kallades till de östra stadsdelarna, där eld utbrutit i kvarteret 30. 
Den antända fastigheten, som är ett landshövdingehus i tre våningar jämte vindsvåning, var 
byggt i en mängd olika vinklar och det var i den övre och äldsta av dessa som elden utbröt.

Efter tre timmars intensivt arbete var brandkåren herre över elden, men då hade också 
tre brandmän skadats eller rökförgiftats. Genom branden blev ett 15-tal familjer husvilla.

Det nybyggda Folkets Hus
i Trollhättan blev högtidligen invigt den 11 okt 1936. Deltagarna i invigningsfesten hälsades 
välkomna av byggnadskommittens ordf., stadsfullmäktigen Axel Carlsson. Denne redogjor-
de för det mångåriga förarbetet som föregått byggnadens uppförande, visade med siffror, att 
Trollhättans fackföreningsfolk genom mångårigt bidragsgivande skapat en god ekonomisk 
grund för det c:a 400.000 kr dyrbara företaget samt redogjorde för byggnadens inredning 
och de firmor, som här utfört ett solitt arbete. Högtidstalet hölls av landsorganisationens om-
budsman Fritiof Thunborg. Den vackra högtiden kringramades av mycken sång och musik.

Minnessten över Trollhätte-
verkens skapare
Efter att den 30 maj 1934 ha invigt och be-
skådat Vargöns kraftverk begavo sig konungen 
och de inbjudna till Trollhättan, där på torget 
riksdagsman Anders Hansson välkomsthälsa-
de. Därefter talade landshövding von Sneidern, 
som på Älvsborgs läns vägnar frambar ett tack 
till statsmyndigheterna för den kulturbring-
ande gärning, som nu utförts i Trollhättan, 
Vargön och Lilla Edet till fromma för länets 
befolkning.

Efter medaljutdelning, som verkställdes i 
förvaltningsbyggnaden och sedan konungen 
tecknat sitt namn i en nyupplagd besöksbok - 
den gamla, som på sin tid inleddes av Gustaf 
IV Adolf, var nu fullskriven - vidtog högtid-
ligheternas sista del: avtäckningen av den sten, 
som rests till generaldirektör Vilh. Hansens 
minne. Generaldirektör Granholm inledde 
akten med ett hyllningstal, varefter konungen 
bjöd täckelset falla från minnesstenen. Folkets Hus invigdes år 1936
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Folket i Wäne härad
Av Claes Johan Ljungström (utgivet 1884, något bearbetad)

Befolkningen inom Wäne härad är av götiskt ursprung, ehuru man likväl finner här, 
som på många andra ställen i vårt land, ett eller annat ansikte, som häntyder på någon 
annan härkomst. Männen är i allmänhet av stark och kraftig kroppsbyggnad och ganska 
många är resliga och långväxta. Kvinnorna är ävenledes och i vanliga fall icke av en klen 
växt. Icke sällan träffas ganska vackra ansikten bland dessa.

Då man påminner sig att häradet är en del av det, som i forntiden kallades Elfvagrimar-
nes land och där sålunda folket nämndes Elfvagrimar, vilket - vi måste tillstå det - inga-
lunda har någon smickrande betydelse, samt man även ihågkommer att utefter Göta Elf 
färdades till havet många av dem som från trakterna kring Wenern och även från andra 
håll längre in i landsbygden gåvvo ut i vikingafärder, från vilka också Elfvagrimarne visst 
icke, avhöllo sig, så har man god förklaringsgrund till det skaplynne, som befolkningen 
här i orten haft och ännu icke alldeles hos densamma är utplånadt.

Väne härad är av gammalt ursprung och den södra halvan tillhör idag Trollhättans kommun. Kartan är en del av 
”Karta öfver Elfsborgs höfdingadöme” utgiven av friherre S. G. Hermelin år 1808.
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Man ville möjligen mena att den prägel, som erhölls så längesedan som många århund-
raden tillbaka, skulle vara alldeles försvunnen, men det är en allmänt känd sak att vad, 
som blivit ett nationallynne, går i arv så mycket mer, som det är en sanningsenlig sats att 
"föräldrarnes blod flyter i barnens ådror". En utpräglad självständighet som icke gärna 
ger vika, ter sig derför icke sällan i folklynnet, men på samma gång möter här i allmänhet 

Claes Johan Ljungström (1819-1882) kyrkoherde i Västra Tunhem pastorat (inkl Gärdhem, Åsaka och Norra 
Björke), fornforskare och grundare av Västergötlands Fornminnesförening
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en till och med understundom till misstrogenhet gränsande försiktighet i tal och svar, 
vadan den innersta tanken vanligen icke uttalas utan särdeles behov. Orsaken till detta 
förhållande är lätt att finna, då man erinrar sig, att detta härad gränsat intill Norges 
forna område och att innevånarne då måste beständigt vara på sin vakt och nödgades 
att i allt för många medmänniskor spåra endast fiender, helst som de också ganska ofta 
voro utsatta för grannarnes våldsamheter.

Att Wäne härad långt tillbaka i tiden blivit befolkadt inses lätteligen, när man tänker 
på dess läge utmed Göta Elf - denna som var stråkvägen för dem, vilka drogo uppåt 
landssträckorna kring Wenern och togo dessa i besittning. Fynd och fornlämningar av 
stenar, stensättningar, gravkullar m. m. lämna enahanda bevis, och ett namn, sådant 
som Trollhättan, säger detsamma. Det rika fisket i Elfven och jakten i skogarne och på 
bergen i dennas närhet kunde, ej heller annat, än locka ankommande att här stanna så 
många som utrymmet för detta deras levnadssätt medgav.

Ordning och sedlighet
Sedligheten inom Wäne härad kan numera sägas vara på goda fötter. Brott förekomma, 
om man jämför folkstocken med denna i andra härader, mera sällan här, än i åtskilliga 
andra delar av landet. - Så har dock icke i förra tider varit förhållandet. Inom Tunhems 
gäll var Rånnumsskogen ett för vägfarande ganska farligt ställe, likaså Börsledstrakten och 
folket vid Edsvägen inom Wenersborgs gäll var föga nogräknadt med nästans liv och gods. 

Dryckenskapslasten, som flitigt övades, dels i äldre tider, dels under kronobrännerier-
nas och de i sammanhang med dessa varande krogarnes tid, ävensom sedan av insupen 
vana, hade sin dryga andel i de våldsamheter som icke sällan förekomma. I samma mån 
som denna last avtagit, upplysningen och välståndet tilltagit, hava heder och redbarhet 
vunnit tillväxt. - En annan och kanske den väsentligaste orsaken till obändighet i lynnet 
och våldsamma utbrott av detta må icke lämnas obemärkt, och denna är det, som förut 
blivit omnämnt, nämligen att Wäne härad varit en gränsort.

För så vitt de gamla sockenstämmoprotokollen i Tunhem upplysa var på 1700-talet 
sedligheten icke särdeles blomstrande. År 1744 var slagsmål på bröllop i Malöga, Cas-
saregården, och de häri deltagande dömdes vid stämman att vardera, plikta 2 daler. År 
1750 var ånyo slagsmål på ett bröllop. Också stadgades 1771 att bröllopskalas icke finge 
räcka längre "än lag medgifver", och såväl värd som gäster, som häruti bröto, skulle 
vardera plikta icke mindre än 50 daler.

År 1745 dömdes flera flickor i Mellombergs rote till stockstraff för öknamns begagnan-
de. Vid Majstängernas uppsättande måtte oordentligheter ägt rum, ty flera gånger höllos 
stämmor, då förbud häremot såsom och förbud för ungdomen att ligga ute i ladorna 
gjordes vid sockenstämmorna och 1745 hade t.o.m. både Landshöfdingeembetet och 
Consistorium skrivit att sådant icke fick äga rum. År 1770 beslutades att majstänger vid 
10 dalers vite icke finge uppsättas och stockstraff följde för dem, som lågo ute, varjemte 
den fader eller husbonde, som tillät uteliggande, skulle böta 2 daler till de fattige. 
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Rörande kortspel skedde även förbud år 1758. Den som övade sådant på högtidsda-
gar, skulle sitta i stocken med ett kort i handen, förnyades förbrytelsen skulle den hålla 
tvenne kort. Emellan 1770 och 1790 klagades ofta över kroglif och osedlighet och att 
folket länge uppehöll sig på krogarne. Lönnkrögare och lönnbrännare förelades ett vite 
af 100 daler. Vid stämma i Åsaka 1703 "klagades att många, som gå utur kyrkan mera 
bekymra sig om ölkannan än Guds ord och dem till att gömma" samt "att man ofta om 
söndagarne hör skrik, rop och svärjande uti Åsaka byn"; beslutades derföre att "de, som 
öl sälja, skola förmanas att intet mer sälja, än vad som tarfvas och intet till öfverflöd". 

År 1712 klagades över ölförsäljning före och under gudstjensten i Åsaka och 1714 
"förmantes öltapparne på Trollhättan att icke sälja till dem, som svärja och slåss". 1760 
beslutades att om gästgifvarne i Åsaka sålde öl och drucko på söndagarne skulle de böta. 
I Björke beslutades 1744 att "de, som öfva dryckenskap hos smeden vid Håsten, som har 
krögeri, skola bydrifvas", och året derefter att den, som satte majstång vid sin gård, skulle 
böta 10 daler. Bland andra olater förekom också att man icke var nogräknad med ett 
godt kyrkoskick. I slutet af 1600 beslutades i sockenstämmorna att "den, som skvallrar i 
kyrkan, skall böta 2 mark silfvermynt"; och 1703 bestämdes att "pojkar, som trängde sig 
på männen i stolarne, och pigor, som trängde sig på qvinnorna skulle sättas i stocken”. 

Öfverste Weinholtz gick 1734 in till Landshövdingen med anhållan om vite för dem, 
som i Åsaka kyrka gjorde intrång i andras bänkar, och resolverades: 

"På thet att förargelse och oliud samt inträngande i andras bänkar uti den här omnämde 
Åsaka Kiyrkia må behörigen , hämmat och förekommit varda: då förbindas härmed 
att ingen må intränga sig uti andras Stohlrum vid förelagt Tiugo dahl. srmt vijte för 

Stockstraff väntade vid till exempel öknamns begagnande och kortspel på helgdagar. Öknamns begagnande är väl 
inget som en välboren Gillesbroder skulle ägna sig åt och därmed riskera stocken.
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den som dermed beträdes och icke vill bruka sitt rätta tildelta stohlrum hvilkia Böter 
komma att falla hälften till Kyrkian och den andra hälften til Sochnens fattiga, och 
åligger Enom Befallningsmannen samma vitesbrått af den som dertill på detta sättet 
giordt sig förfallen, straxt ut Exeqvera och den bråtzlige desutan för förargelse och oliud 
i Guds hus lagl. tiltala. Wenersborg d: 21 Jan. 1734. Under Högvälborne Herr Baron 
och Landshöfdingens Johan Palmfelts frånvaro  Jonas J. Hök.  P. Vermeng."

”Stocken" ansågs såsom alldeles oumbärlig. År 1714 "påmintes kyrkovärdarne i Gerdhem 
att en stock skulle äntligen göras till kyrkan, varuti ostyrigt folk och gossar skola sättas". 
Stockstraffet ådömdes i sockenstämmorna för allehanda förseelser. Så dömdes 1766 till 
stockstraff för uteblifvande från husförhör, och samma år beslutades att Anders Jonson i 
Westra Berg i Åsaka hvilken på tio år icke gått till Nattvarden samt hindrade sin hustru 
derifrån ävensom var elak emot sin svärfar skulle tre söndagar å rad undergå stockstraff. I 
Björke skulle den sättas i stocken, som hindrade kyrkvaktaren att ringa hans svinkreatur.

På vestra sidan om elfven var kanske ännu sämre bestäldt med sedlighetsförhållandena 
än på elfvens östra sida. Detta hade sin grund i folkets beständiga vistande på landsvägen 
emellan Brätte och Edet för forslande af varor. Komministern Torsten Wassenius utgaf 
från trycket en särskild predikan "mot Edsböndernas gräsliga svärjande".

Att ordning och skick måtte hållas i byarne så skulle "Byordningar" upprättas, och 
projekt till sådan inköptes på 1770-talet för en daler enligt Landshöfdingens befallning. 
Såsom i förra tider varande en gränsort har Wäne härad rätt ofta varit utsatt för fiendens 
hemsökelser och krigets härjningar.

Krigshändelser
Den äldsta bekanta uppgift om krigsförhållanden härstädes är en på Linköpings Biblio-
tek förvarad uppsats av Grefve Dahlberg som skrifvit: "noga efterfrågades orsaken att 
alle skattehemman i Wäne härad ej ränta mer är 2 skp. smör; härpå var ej svårt att svara 
som då lefde några som hade läset gamle Sten Stures bref, som ännu icke är igenfunnet, 
att en man Råmund Bassa boende på Rånnums herregård och Eskil Bubbo på Forstena 
med bönderna här omkring hafva värjt sig i sju års tid på Halleberg emot de Danske och 
Norske och än visas deras bröstvärn nedan uppgången (till?) som uppe på berget och en 
bro öfver ån, som kommer ifrån Hunneberg, Bassebro ännu kallad".

Tunhems äldsta kyrkobok omnämner att "Anno 1612 den 12 Februarii afbrände de 
Danske störste delen af denna Tunhems församling. Eodem die venit Exercitus Svecus 
Duce Jespero Marci qvi castra posuit in Gerdhem, Danust in Holsjö, sed exiit liber per 
aliam viam die subseqvente, nullo impediente (d. ä. samma dag kom den Svenska hären 
under anförande af Jesper Markusson som slog läger i Gerdhem, Dansken i Holsjö, men 
(Dansken) afgick en annan väg den följande dagen, utan att någon hindrade). Samma 
år vid Johannis Baptistae (Midsommar) tid tågade Konungen i Danmark med hela sin 
krigshär genom denna församlingen och häradet, uppfrätte och förtrampade all växt, 
hö och säd uppå marken". 
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Besynnerligt nog bekom pastor i Wassända Petrus Olavi 1613 vederlagen i Tunhems gäld, 
"för att upprätta sin prestgård igen, hvilken han året förut (1612) mist genom eld och 
brand medan fienden derstädes hade sitt läger". Även Tunhems prestgård brändes, hvarefter 
åbyggnaderna uppfördes på nuvarande plåtsen, icke på den förra ute på höjden i gärdet 
närmare kyrkan, vilken plats ännu kännetecknas av ett stort stenrös. Sägnen är att man 
flyttade gården intill berget att den icke, såsom förut, skulle så lätt ses af fienden, då denne 
kom på andra sidan elfven. Ibland Tunhemsboerne är dock ännu sägen, att "när Danskarne 
voro här på 1600-talet, så skrämdes de derigenom att bönderne uppförde brygge- och byke-
kar på Halle- och Hunneberg och skogvaktarne sköto i dessa med sina bössor, hvarigenom 
åstadkoms ett sådant buller att Danskarne blefvo rädda och sprungo sin kos".

Äfven kyrkorna plundrades af fienden ty 1683 är antecknadt i Gerdhems kyrkobok att 
"månge Gerdhems kyrkosaker, kalk, altarkläde, messhake etcetera berättas vid fejdetider 
bortkomne och bortstulne".

Såsom indirekt känning av krigen kan man räkna att årligen under åren 1712 till och med 
1721 samlades här (och troligen även annorstädes) kollekter till dem som råkat i Rysk fång-
enskap. I samband härmed må även anföras att 1794 gjordes av innebyggarne i Wäne "Fri-
villiga sammanskott att understödja regeringen till bibehållande af svenska flaggans heder 
och rikets sjelfständighet", och uppgick summan af Tunhems gäll till 163 Rdr 44 sk. 4 rst.

Likaledes kan som känning af krigen räknas den förlust, som gjordes på Carl XII:s myntteck-
en. Endast Björke kyrka afskref 1726 och några följande år åtskilliga summor af denna orsak.

År 1676 fick kyrkohorden i Tunhem Asmund Scarin några års frihet för sitt pastorat, 
emedan det var illa medfaret af fienden. Denna medfart var förorsakad af den så kallade 
"Gyldenlövsfejden" 1676 om högsommaren, då Ståthållaren i Norge Grefve Gyldenlöve, 
som med 11,000 man infallit i Bohuslän, angrep även Wenersborg och orten deromkring. 

Krigskarta inför Gyldenlöves anfall på grannstaden år 1676
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Besättningen i Wenersborg var allt för ringa att hålla stånd emot den anfallande över-
makten, varför den uppbrännande både bron öfver Carlsgraf och Rånnumsbron flydde 
åt Westgötasidan, der tre kompanier krigsfolk jemte allmogen i häradet sökte hindra 
fienden, då desse ville gå öfver elfven vid Malöga. Folket i bygden flydde med sina lösören 
till skogarne och bergen när slutligen fienden lyckats komma över elfven och på dess östra 
sida framfor med härjande och plundrande helt visst med samma råhet och omensklighet 
som på Dal och i Bohuslän där mördande, skövlande och brännande hejdlöst ägde rum.

Magnus Ladulås söner hertigarne Erik och Waldemar härjade 1304 i Westergötland och 
på Dal, varefter de anlade Dalaborg sedan Dal intagits. 

Denna gränsort sköflades under konung Albrechts tid.

Henrik Bielche gjorde 1644 tre fruktlösa anfall på Wenersborg och dess skans, som 
tappert försvarades av P. Lillie.

1788 hade Wenersborg inqvartering av 1310 man som skulle göra motstånd emot Norska 
styrkan. Men Mansback kom med övermagt, inryckte i Wenersborg och tog dervarande 
magazin, sedan staden blifvit utrymd av de flyende, som avbrände bron öfver Göta Elf.

1719 och 1720 svåra inqvarteringar i följe av fiendtliga förhållanden till Norge.

1808 vargering och Landtvärn.

1811 och 1812 uppsattes förstärkningsmanskapet. Gamla handlingar härom i Tunhems 
pastorsarkiv upplysa att av alla mellan 20 och 45 års ålder varande manbare hemmasö-
ner och drängar, samt torpare, sågare och mjölnare derest de voro ogifte eller gifte, men 
barnlöse, ävensom tjänstlöse karlar skulle bildas lottlag vardera bestående av 28 personer 
och i hvarje sådant lag skulle utlottning ega rum. Lottlaget ägde rätt att lega någon viss. 
Legan var 50 Rdr Rigsg., som garanterades av församlingen, men lottlaget kunde få över-
enskomma med den legde om legan.

Sabbaten har av ålder hållits i helgd och år 1751 beslutades inom Björke att den som 
om lördagen har groft arbete ute på marken eller gjorde resor på söndagen skulle plikta 
två daler, varförutan gästabud på lördagen förbjöds vid vite av fem daler.

Enahanda förbud skedde på flera andra ställen i Stiftet vid denna tiden. I Gudhem skulle 
bötas 8 öre, om man icke gick av arbetet när det ringde k1. 6 på lördags e. m.

Sjukdomsförhållanden
Pest och andra smittosamma sjukdomar hafva vissa tider rätt allvarsamt hemsökt be-
folkningen i Wäne.

Åren 1771, 1772 och 1773, även 1781 och 1782 grasserade svår rödsot och enligt Konungens 
Befallningshavandes påbud hemköptes, på kyrkokassornes bekostnad, medikamenter från apo-
teken i Göteborg och Wenersborg, och i sockenstämmorna förmanades folket att akta sig för 
omogen säd och att "väl salta i det som bakades och kokades samt att röka i husen med enris". 
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Åren 1768, 1769, 1777, 1778 och 1779 utgjorde kopporna en "stark farsot", vilken 
sjukdom liksom rödsoten rätt ofta infunnit sig. Den senare, vilken 1808 visade sig gan-
ska svår i Westergötland var det ingalunda minst inom Wäne härad. 

Koleran, som 1834 ganska svårt hemsökte vårt land, bortryckte, utom det den skördade 
i Wenersborg och på Trollhättan, även väl på landsbygden deromkring en ganska stor 
mängd av befolkningen, synnerligast barn och ålderstigna personer. Den har sedermera 
tett sig här i orten under åren 1857, 1858 och rätt allvarsamt på senhösten 1866, ehuru 
ingen gång med sådan framfart som 1834. 

Åren 1857 och 1858 infann sig även rödsot och bortryckte ganska många personer. År 
1861 avled flera barn i kikhosta, enligt vad kyrkoböckerna nämna.

Skrock och sägner
Rörande Troll, Skogsrå och Sjörå o.d. äro ganska många sägner här gängse, och tron 
på dessa är ingalunda fullkomligt utdöd, ehuru den "stigande upplysningen" här, som 
annorstädes, minskat dess styrka. Vad Trollen angår, så anknyta sig sägnerna om dessa 
företrädesvis till Hunne- och Halleberg. Att Troll funnits vid Trollhättan är vanlig saga, 
men någon särskild berättelse om dessa har författaren icke hört.

Följande sägner äro meddelade inom Tunhem:

En kristen man hade för något brott blifvit lifdömd, men fick löfte att behålla lifvet, 
om han vågade gå igenom den gång, som lopp midtigenom Hunneberg från Tunhem 
till Bragnum i Flo (andra säga: från Munkesten genom Halleberg utåt Wenern). Han 
vågade försöket och gick in i bergöppningen. Derinne träffade han en hedenjätte, som 
tilltalade honom med hårda ord. Men då mannen närmare omtalade sitt öde, fick han 
lof att begifva sig igenom gången, dock sade jätten till honom: "skynda dig hastigt ige-
nom, ty jag ernar rensa luften efter dig". Mannen ilade undan allt livad han förmådde, 
och just som han utkommit vid andra sidan af berget, rasslade det skarpt in i gången 
och en massa af glödgade jernstänger kommo kastade efter honom.

I en stuga nära Hunneberg inkom en jätteqvinna just som hustrun på stället bryggat 
dricka och lagt jästen i detta. Jättesan begärde få låna dricken, vilken anhållan beviljades, 
men hustrun sade: "huru skola vi få ut karet"? "Dermed är ingen nöd", svarade Jättesan, 
hvarpå hon lyftade på taket och sålunda tog ut karet med dess innehåll, vilket hon sedan 
rikligen återbetalade. 

Vid ett av bergen gingo några slåtterkarlar i deras arbete. Till dem utkom en Jätteqvinna 
och bad en av dem laga hennes ugnsraka, som gått sönder vid pågående bakning och 
fallit av skaftet. Mannen blev smått förskräckt, men qvinnan bad honom icke vara rädd 
utan hjelpa henne samt sedan lägga rakan på ett ställe, som hon anvisade. Hon gick 
åter in i berget och han satte rakan på skaft och lade denne på det aftalda stället. Om 
qvällen då han gick hem och passerade detta, så stod der en half kaka bröd med smör 
och ost på, honom till lön för besväret.
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Denna sägen har en annan form sålunda:

En dräng, som gick och plöjde, fick höra ett brakande i berget och dervid yttrade han: 
nu gick gredslan af för henne, som bakar i berget". När han kom tillbaka till andra 
ändan av åkern, så låg der den afbrutna gredslan. Han lagade den och sade: "nu vill jag 
ha bakebröd'. När han dernäst återkom till samma renen, så låg der en half kaka bröd 
med smör på, som han förtärde och mådde deraf väl.

Där landsvägen i närheten av hemmanet Mossebo framgår kom en gång på denne 
gående en Jättesa, som hade sju skäppor råg, vilken hon bar i sitt förkläde. Men som 
hon gick, började åskan gå och en thorvigg träffade och dödade henne. Som hon då föll 
blef hon sittande i det ena vägdiket, men fick fötterna i det andra, och var hon så stor 
att vägfarande kunde åka, under hennes knäveck emedan hennes knän höjde sig som 
spetsen av en båge över vägen.

Då en gång en bondehustru i Tunhem bryggade, så hände sig att vörten gång på gång 
av någon olycka slogs ut, utan att hon kunde ana orsaken. Då inkom en grannqvinna, 
för vilken hon beklagade sig. Denna var i syne och såg att en Bergatrollsqvinna satt der 
och samlade vörten i en malmgryta som hon hade bredvid sig. Grannqvinnan yttrade 
då: "ser du intet hvad der sitter för ena, hon har din vört i sin gryta". Derefter nämnde 
hon Trollqvinnans namn, hvarvid denna blef ledsen och började gråta samt gick sin väg 
och lemnade malmgrytan qvar.

En annan bondeqvinna öste upp mat, men den spilldes oupphörligen ut. Härtill var också 
ett Troll orsak, ty den samlade maten i sitt käril. En grannqvinna kom även då tillstädes 
och när hon hörde den andra beklaga sig öfver att maten utspilldes, sade hon: "du ber 
aldrig Gud välsigna maten". Sedan bad hon en sådan bön, och då blef ingenting utspildt.

Grefve Dahlberg i sina anteckningar gjorda på 1600-talet vid en resa här i orten skrifver:

"Folket hafver för sägen, att när någon på Wenern seglar förbi Halleberg och ropar: 
"Sigrid i Långnäsa", så skola stenar flyga honom bra omkring öronen.”

Vid bäcken, som går ur Gransjö på Hunneberg hade byamännen i Hol ännu för få år 
sedan en liten qvarn. Här hände sig en gång, då det var brådtom att mala till Julen, att 
en natt inkom i qvarnen en obeskrifligt både vacker och fint klädd Jungfru, som stälde 
sig der och liksom väntade att någon skulle tala med henne. Men som mjölnardrängarna 
hade mycket att göra, hade de icke tid att språka med henne, utan hon stod der till 
inemot dager, då hon gick sin väg. Men när hon vände sig om, var hon ihålig baktill 
samt hade en lång svans, som släpade efter henne.

Silfverlod på Fristorp skulle tappa ut Fristorps Gransjö på Hunneberg, men huru man 
än sprängde i berget ville det icke lyckas. När det då syntes rent af omöjligt, så skref 
Silfverlod efter en person som kunde mer än andra. Denne kom, och han nedsatte 
rundt omkring sjön träpinnar, som voro klufna i öfra ändan, och i klyfterna satte han 
papperslappar, på vardera av vilka han hade skrivit någonting, som likväl ingen annan 
kunde läsa. Det var Sjörået som hindrade arbetet, men nu måste hon begifva sig ur 
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sjön, och när detta skedde, så höjde sig denne så, förfärligt att arbetarne med svårighet 
kunde "springa sig till räddning" undan vattnet; och, t.o.m. han själv som "drivit" Sjö-
rået förlorade "huvudplagget" (huvudbonaden). Sjörået for då över till sjön Eldmörjan.

Olaus i Långdalen ser varje vår Sjörået hur hon ligger skinande vit på vattnet och där 
snurrar rundtomkring.

Tapper i Presteklefven gick i närheten av Igelsjö och plockade lingon ("kröser"). Då 
fick han höra huru det flera gånger ifrån sjön ropade: "Tapper." Slutligen gick han ditåt 
och då kom Sjörået emot honom. . Han bjöd henne av sitt matsäcksförråd en smörgås 
som hon emottog under yttrande: "tack, det skall du icke hava gjort för intet"; men han 
avhörde aldrig någon belöning.

Vid Trollhättan har man ofta hört Necken spela. Och likaså vid Hols qvarn på Hunne-
berg. Men här hände ibland att han höll igen qvarnen så att den stannade. När man då 
såg efter, så satt der en liten gubbe, som höll hjulet. Somliga brukade, kasta en eldbrand 
åt gubben, men då började qvarnen gå med sådan fart att man trodde hvar smula skulle 
gå sönder; men andra brukade gifva gubben någonting och då började qvarnen gå samt 
gick utmärkt och ovanligt väl.

På sjön Eldmörjan på Hnnneberg hände en gång att då en karl der rodde omkring för att 
fiska, så kom ett Sjörå, som hade stora, tjocka och hvita armar, och fattade tag i ekan och 
hindrade honom att kunna komma i land. Han rodde allt vad han förmådde tills han 
blev alldeles utmattad, men utan framgång tills han kom sig för att läsa bönen "Fader 
vår". Då först släppte Sjörået sitt tag och han kunde ro vart han ville.

En annan som der rodde fick även erfara huru Sjörået hängde sig i bakstammen av ekan. 
Han rodde så att svetten lackade av honom. Slutligen släppte hon och då tog ekan sådan 
fart att hon stannade ett stycke från sjön vid hans laduvägg, så att han fick mycket besvär 
för att åter få den i sjön. 

Då det nya kanalarbetet vid Trollhättan på 1790-talet fortgick, så fick man icke språng-
skotten att gå. Detta berodde därpå att i Åkers sjö var ett Rå, som hindrade, och detta 
hinder kunde, icke undanrödjas med mindre än att ett skott lossades under vattnet i 
sjön. Men den, som lossade detta skottet skulle fördärvas av Sjörået, derest han icke 
kunde rädda sig bakom en havande hustru. Ändtligen fanns en sådan boende uppe i 
bergen ett stycke från sjön. Nu sänker en karl ned en hel mängd av krut i sjön och lagade 
i ordning en mycket lång sprängtråd. Denne antände han och skyndade det fortaste 
han kunde till nämnda hustru och medhann nätt och jämt att framkomma och kasta 
sig innanför henne i sängen där hon låg, då skottet brann av. I detsamma stod Sjörået i 
dörren och talade hårda ord till honom, men hade ingen vidare makt öfver honom, utan 
han var räddad. Rået lämnade då sjön och flög öfver Sylte skog till Hofgårdssjön, där det 
sedan ofta var synligt. Efter den tiden gick det lyckligt med sprängskotten.

I ett torp under hemmanet Torp i Gerdhem bodde en gumma, som "kunde litet". I 
närheten av torpet jagade en skicklig skytt (vid namn Synnerblad) och som han hade 
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två goda hundar sköt han ganska många harar, men han hade gång på gång uppe en 
hare, på vilken han oupphörligen sköt bom och sålunda aldrig kunde skjuta. Denne var 
besagde gummas mjölkhare. Samma gumma hade dock städse för sed att när hon sålde 
mjölk, så slog hon med stål och flinta eld över den innan hon lämnade kärlet, där hon 
slagit mjölken, ifrån sig. Detta skedde för att hennes mjölk icke skulle kunna "förgöras".

De, som bott, emellan bergen, der nu järn- och landsväg gå fram, hafva ofta i förra dagar 
sett hur bergafolket förde ut sina "brandiga" kreatur på bete.

En bonde Torsten i Storegården Rånnum hade kännedom om att nära Ättestupan i en backe 
vid Hästevadsstenar var nedgrävd en stor kopparkista full av penningar och andra dyrbarheter, 
såsom juveler och dylikt. Han tog en månljus natt 2-3 karlar med sig för att uppgräva kistan, 
och de öfverenskommo såsom nödigt var, att vad som än kunde inträffa, skulle de tiga. De 
grofvo och träffade kistan samt slogo medhavda tåg om henne och började hissa upp den. Då 
kommo ett par karlar som de icke kände, och dessa började tala till Torsten och hans kamrater, 
men de svarade icke. Nu var kistan. så högt att locket var jäms med marken, men då kom en 
tredje främmande karl, vilken bar en träkloss och började av denne resa en galge. Den tredje 
frågade de andra: "vilken skola vi taga först?" Desse svarade: "den med röda mössan". Det var 
just Torsten som hade en sådan. Han kunde då icke tiga utan yttrade: "Du skall så fan heller!" 
Men i detsamma sjönk kistan, och de främmande karlarne och allt var försvunnet.

Då det nya kanalarbetet vid Trollhättan på 1790-talet pågick hade man problem med att i Åkerssjö fanns ett Rå, 
som hindrade arbetet. Efter ett undervattensskott och med hjälp av en havande hustru lämnade Rået till sist sjön 
och flög över Sylte skog till Hofgårdssjön.
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I Hol Skäggården bodde en bonde, som var och blev mycket förmögen, under det grannar, 
som hade lika, goda gårdslotter, hade svårt för att reda sig. Man undrade hvarifrån och 
huru han kunde få allting så, bra. Men han hade en dräng som en gång fick se att en liten 
gubbe kom dragande med något åt ladugården, ävensom han märkte att var gång matmo-
dern tjärnade smör, så satte hon ut i ladugården eller i fähuset en smörgås, som strax kom 
bort. Drängen började då ana att det var Tomten, som fick sin kost för sitt arbete. Sedan 
de gamle dött, så gick den lille gubben ifrån denne gården. Em bonde mötte honom och 
han frågade om denne ville taga honom i sin tjänst, men bonden vågade det icke.

Öfverste Strömschöld var av folket ansedd som en ogudaktig man. Han bodde på For-
stena, och alltid då han var borta, så, en stund innan han hemkom, körde det på gården 
så att hela stenbyggningen darrade, men man såg ingen. Han hade alltid en löpare (rän-
nare), som efter gamla tidens sed (ett torp under Forstena beter ännu i dag Rännaretor-
pet) sprang före då han åkte. En sådan, men i qvinnohamn, syntes äfven efter hans död. 
Han begrofs i kyrkan, då en man som var i syne, såg en hop svarta korpar hoppa omkring 
kistan och när han var begrafven, kom en kväll en gammal bonde gående på gamla vägen, 
som då gick från kyrkan genom Hols by och ut till Forstena, och där kom från Forstena 
kulle honom till mötes, springande ett mörkt fruntimmer, som hade så långa bröst, att 
hon hade dem kastade bakåt öfver axlarne. Strax kom en, som hade två svarta hästar för 
vagnen, och körde förskräckligt fort efter henne. Den åkande frågade bonden om han 
sett någon springa på, vägen, vartill han svarade: "jag såg ena". Den åkande fortsatte, men 
innan bonden kom hem mötte han åter denne, som då hade henne med sig.

En bonde Ekelund i Mulltorp, kunde skjuta när och var han ville, sålunda även vid hem-
met vad villebråd som åstundades. När i allmänhet något sådant var i närheten så knäppte 
alltid i bössan, och då tog han denna genast av väggen och gick ut och fällde det djur, som 
närmat sig. Han (Ekelund i Mulltorp) och en annan gingo tidigt en morgon in på Hun-
neberg och fram till Kyrksjön att der skjuta tjäder på spel. Men alldenstund de kommit 
för bittida fram till platsen der tuppen skulle spela, så lade de sig under en stor gran. Då 
fingo de höra en sång så vacker och ljuflig att de aldrig hört en sådan. Denna närmade 
sig till dem allt mer och mer, och fortsattes tills det var skjuteljust, men de sågo ingen.

På Hårrum var täta påhelsningar av ett Rå eller bergtroll. Den brukade lyfta på taket 
och titta in. Då utfann mannen på stället ett sätt att blifva av med dessa besöken. Han 
satte en med tjära fylld kittel på elden, och när då trollet kom, lyfte på taket och frågade: 
"hvad kokar du? svarade han: "välling", och dermed tog han en slef tjära och slängde 
i ansigtet på henne varvid hon tog flygten åt berget och ropade: "de har varm välling i 
Hårrum och skarpa kattor i Håsten". Der hade de tama björnar, för vilka hon en annan 
gång råkat illa ut.

En torpare Lars vid Wällebo i Åsaka hade den förmågan, att om han gick omkring en 
vådeld eller äfven annan eld, så kunde den icke sprida sig vidare, t.o.m. om en halm-
kärfve brann, så stannade elden der, han klifvit öfver kärfven. En lada, stod i brand, 
men Lars gick upp över taket nära elden, och då denne nått dit der han stigit öfver, så 
slocknade, den av.
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Vid Wällebo hade man ofta sett drakar fara fram.

Knäskålarne och mjelten voro uttagne på löpare, och vigter hängdes vid fötterna att de 
desto lättare måtte kunna kasta fram benen.

Sjörået sågs ofta både vid Bergsjö och Grindsjö, der det om morgnarne stod och tvät-
tade sig vid stränderna. Det hade långt, svart hår, ville gerna sälla sig till qvinfolk och 
sällskapa med dem men skyndade ned i sjön när karlar kommo.

Man skrämde barnen för Tomten.

Man lägger en nål i "tånet". Den, som bär barnet får icke tappa någonting såsom hand-
skar, näsduk eller dylikt, när presten tager barnet.

Bröllop stod ofta i fyra dagar. Brudgummen skulle hava en riksdaler i stövlarna, bruden 
en halv riksdaler i kängorna. Blosshållarn och brudpigan aftogo skodonen och fingo 
pengarne.

Varjehanda försiktighetsmått emot förgöring sjukdomar å folk eller kreatur, likaså för 
vinnande av åtskilliga ändamål hava brukats och brukas ännu av en och annan, ehuru 
tämligen i tysthet.

När ett barn är fött, skall ljus eller brinnande eldbrasa icke släckas innan barnet blivit 
döpt. Detta kan annars bliva bortbytt. När det föres till dopet, bör det hava stål (en nål 
eller annat) i kläderna, ävensom något slags matsäck (en skorpa, ost och bröd, smörgås 
eller dylikt), men när man återkommer från dopet, skall detta gifvas åt en hund, och 
finnes ingen sådan i gården, gömmes det tills någon hund kommer.

Om man går öfver en hästtumla (plats der en häst tumlat sig), bör man spotta, annars får 
man ondt i gånglemmarne. Då man köpt en ko eller annat nötkreatur och den kommit 
hem, skall man slå eld med stål och flinta över kreaturet; varigenom om förtrollning ägt 
rum, dess kraft och verkan upphäves.

Om Påsk ritas kors öfver fähus och stalldörrar att hindra påskkäringarne att bedriva 
något ofog med djuren. – I fähuströskeln borras ett hål och däri insättes en fjäderpinne 
fylld med kvicksilfver: likaledes har brukats att i hålet insläppa en orm, varefter detta 
igensättes med en tapp - begge delarna för kreaturens välfärd. När man hemkommer 
från en resa och hästen skakar sig, bör man spotta.

Vid Julen är åtskilligt att iakttaga. Av vörtbrödet undantages vid en del, varmed både 
folk och dragare trakteras då arbetet om våren börjar på åkern. - Om julottan slås på 
fodret så väl åt hästar som åt nötkreatur något av juldricken, men denne tappas Julaf-
tonen och skall stå på julbordet över natten. - Den gödsel, som på Juldagsmorgonen 
utföres ur fähuset skall läggas i en särskild liten hög och särdeles väl sammanpackas, 
så skola kreaturen hålla sig väl tillsammans, då de sedan om sommaren komma ut på 
bete. - Julbrasan om Julqvällen packas väl tillsammans, och de spår som sedan i dess 
aska synas Juldagsmorgonen, vare sig av folk eller kreatur, båda sådanes död under det 
kommande året.
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Klädseltraditioner i Väne Härad
Någon för häradet eller orten bruklig klädesdräkt förekommer icke, och har ej heller 
försports att någon sådan begagnats, utan kläda sig både mankönet och kvinnkönet på 
vanligen inom landet brukligt sätt. Helgdagsdrägterna äro snygga och rätt ofta af hemma 
tillverkade tyger och vadmal, ehuru kläden och fabrikstyger taga överhanden. Snitten föl-
jer så småningom stadsmoderna, fastän i allmänhet sedan nya sådane i städerna antagits. 
Så t. ex. förekommer krinolinen hos en eller annan kvinna ännu efter 1880. De yngre 
kvinnfolken följa dock snart de nya moderna, vilka de få genom sömmerskor ifrån We-
nersborg eller Trollhättan. Lyxen i kläder är mera utvecklad i väster än i öster om Elfven.

Sockenstämmoprotokollerna i Tunhem från 1700-talet omtala huru det ofta varit fråga 
om enkelhet i klädedrägterna. Ett sådant protokoll af den 26 Maji 1758 har följande 
lydelse: "Som en förnäm man och detta Stiftets högförtjente Biskop under det han 
besökt denna församlingen, blivit varse någon åtskilnad i denna församlingens kvinn-
köns klädebonad på huvudet från de andras här i Stiftet, i det de här allmänt bruka 
vita sammanbundna kläden över huvudet, vilken drägt allenast de kvinnfolk på andra 
ställen bruka, som sig med löskeläger försett, så föreställdes och beslutades att några 
ärliga kvinnspersoner måge kläda sig vid kyrkan och andra tillfällen likt kvinnkönet 
i andra församlingar med hederlig mössa och lin, men löskeqvinfolken böra här, som 
annorstädes, binda vita kläden om sina hufvud och dem sammanbinda." - Protokollet 
är fördt af Prosten And. Forssenius Den nämnde Biskopen var Engelbart Halenius.

År 1778 d. 28 Maji hölls sockenstämma i Tunhem rörande den af Konung Gustaf III 
påbjudna nationaldrägten. Protokollet lyder sålunda:

"Sedan Hans Konglig Maj:ts allernådigste skrifvelse af d. 16 sistl. Februarii till Biskopen 
i Skara samt den sednares skrivelse till Stiftets presterskap denna dag äro blefne försam-
lingen föreläsne, begge rörande en ny national och efter vårt nordiska klimat afpassad 
klädedrägt, den Hans Kongl. Maj:t med sitt och hela Kongl. Hofvets höga efterdöme 
redan den 28 sistl. April antagit, ingick församlingen såsom trogne och villige undersåter 
att i denna del uppfylla Hans Kongl. Maj:ts allernådigste vilja och välbehag samt antaga 
en urgammal Svensk manna klädedräkt för begge könen af allmogen, i så måtto att 
manfolken hädanefter klåda sig i grå eller hvita vallmarskläder med hakar uti; byxorna 
knytas med remmar vid knäet samt grå ullstrumpor och remmar i skorna. 

Qvinhönet med enfärgade kläder af kläde eller hemmagjordt vallmar, enfärgade mössor 
samt hvita halskläden, så att all utländsk grannlåt och lurendregerivaror såsom brokuta 
silkeskläden, brokuga mössor, Calminker, Camelatter, Carttuner alldeles afläggas, och 
sådant må komma i bruk som hemma i husen tillverkas kan; hvilket frivilliga begifvande 
till fullgörande af Hans Kongl. Majestäts nådigste vilja, Herr Prosten på vederbörlig ort, 
till församlingens heder, lofvade anmäla."

Enahanda beslut fattades ej allenast i övriga socknarne av Tunhems gäll, utan ock i hela 
Wäne Härad.
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Även om Väne härad inte tidigt haft någon särskild Vänedräkt, så tog textilkonstnärinnan Bertha Ågren från 
Trollhättan fram denna dräkt i början på 1950-talet åt kvinnliga medlemmar i Västra Tunhems hembygdsförening.
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Konfektionsaktiebolaget Viking

Av Lars Myrén

Rörelsen etablerades 1917 under namn Sigge O. Bråthen och var inledningsvis detalj-
handel. Fabriksrörelsen startade 1919 i förhyrda lokaler i kvarteret Gripen och 1934 
flyttade företaget till en ny uppförd fastighet i kvarteret Angantyr. Bolaget ombildades 
1942 under namnet Konfektions AB Viking, där varumärket var ”Viking”. 

Inledningsvis tillverkades endast herrkläder, men senare också damkappor och annan 
konfektion. Under 1940-talet var det som mest 350 anställda, vilket senare kom att 
minska, år 1959 var det 159. När lönsamheten minskade söktes möjligheter för sam-
gående med annan konfektionsindustri, vilket ledde till att företaget 1960 köptes av 
Konfektions AB Wettergrens i Göteborg. Detta ledde till att verksamheten helt lades 
ned i Trollhättan.

När företaget fyllde 25 år år 1942 utgavs en minnesskrift, som finns återgiven på föl-
jande sidor. 

Annons från år 1949
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Så startade Svenska Aeroplan AB
Av Kurt Lalander(1973)

Att jag fick förmånen att vara med från första stund i Saab-anläggningarnas tillblivelse 
i Trollhättan, från och med den 10 augusti 1937, sammanhängde med att jag ett år 
tidigare, som flygmekanisk teknolog med tre muntliga tentor kvar, hade erbjudits och 
tagit anställning hos Sparmanns Flygplansverkstad på Lilla Essingen i Stockholm, som 
assistent till beräkningschef Bo Lundberg.

Mellan direktör Edmund Sparmann, Flygvapnet och ”flygprojekteringsbolaget” För-
enade Flygverkstäder samt enligt svenska regeringens intensioner, träffades nämligen i 
augusti 1937 en uppgörelse om nedläggning av Sparmanns rörelse, däribland konstruk-
tionsarbete på jaktplansprojekt E4, som avsågs efterfölja förnämliga övningsflygplanet 
Sparmann-jagaren. Personalen, totalt 60 man, skulle där erbjudas fortsatt anställning 
inom planerad flygindustriupprustning, i första hand hos Nydqvist och Holm, Troll-
hättan, där dotterföretaget Svenska Aeroplan AB skulle etableras vid sidan av befintlig 
flygmotortillverkning.

Till Trollhättan
Allan Hedström, Axel Rickberg och jag var de av Sparmanns cirka 20 tjänstemän som 
först och med mycket kort varsel sändes till Trollhättan. De förstnämnda fick tills vidare 
konstruktionsuppdrag och jag fick av Nohabs direktör Dellner uppdraget att hjälpa en 
”Österrike-amerikan”, Gassner, med layoutarbete och entreprenörssamband beträffande 
en blivande flygplansfabrik på nyinköpt område inom Älvstad, en halv mil norr om 
Trollhättan.

Jag fick ingen närmare orientering om Gassner, men på det kontor jag placerats i fanns 
projektritningar på ett bombplan som signerats av Gassner, vilket ökade min spänning 
inför mötet. I tre dagar väntade jag förgäves på Gassner, som sades vara på väg från 
USA, men som för övrigt aldrig anknöts till Saab Trollhättan, utan till projektarbete 
inom Förenade Flygverkstäder tillsammans med bland annat Sven Werner. Jag fick 
därför, av direktör Dellner, order att själv omgående starta layoutverksamheten Gas-
sner förutan, men med god hjälp av vissa Nohab-chefer, bland annat motorverksta-
dens chef Karl Larsson och även av Göta Kanals direktör Norman, som engagerats 
som konsult.

Förenade Flygverkstäder hade nämligen inför tilltagande krigshot ute i Europa, låtit 
Tekniska Byggnadsbyrån i Stockholm offerera en relativt stor industrianläggning, 
lämplig som flygplansfabrik, vilken även kontrakterats med byggstart i slutet av au-
gusti 1937.
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Jag överhopades sålunda med befintliga och en tilltagande ström av ritningar, speci-
fikationer och skriverier med uppgift att granska och detaljplanera byggnadernas an-
vändning samt förbereda anskaffning av viss driftutrustning, t ex för ytbehandling och 
härdning, vilket ingalunda var lätt, dels eftersom det var första gången jag stod inför en 
dylik uppgift och dels eftersom det inte var bestämt vad det var för sorts flygplan som 
skulle byggas.

Första tillverkningsobjektet
Det antyddes konfidentiellt att första tillverkningsobjektet kunde bli licenstillverk-
ning av ett bomflygplan, t ex av typ Blenheim eller Junker 86, i väntan på ställ-
ningstagande till inhemskt Saabprojekt eller projekt från ”konkurrenten” ASJA i 
Linköping.

Byggkontorsuppgifter blev ingalunda lättare av att redan inom ett par veckor anlände 
verkmästare Olsson med en stor arbetsstyrka, som snart skulle upp i 200 man, för att 
starta schaktning och grundläggning av byggnaderna, varför det blev en vådlig press från 
Tekniska Byggnadsbyrån i Stockholm och deras verkmästare på Älvstad, att få definitiva 
besked om mellanväggar, portar; golvkanaler etc., vilket åtminstone Göte Magnusson 
och KG Holmström inom nuvarande Saab Scania layout- resp. driftsavdelning förvisso 
förstår vad det innebar.

Utan utomordentlig hjälp av Sparmanns f d sekreterare Rut Wassberg, som senare blev 
fru Algot Larsson, hade jag snart drunknat bland alla handlingar, brev, besök, telefon-
samtal, fakturor och snabbutryckningar till byggplatsen.

För övrigt fick Saab-embryot vid Nohab snart förstärkning genom anställning av 
Bertil Sjögren, som blivande planeringschef, samt Bertil Björkman, som några 
år senare blev chef för serviceavdelningen vid Saab i Linköping. Under hösten 
1937 utsågs styresmannen vid CVV, Claes Sparre, till chef för den blivande fabri-
ken. Om jag minns rätt tillträdde Sparre sin nya befattning den 1 januari 1938. 
Sparre tog för övrigt med sig från CVV under våren 1939, Jerk (Erik) Rydberg 
som verkstadsingenjör och Olov Holm som elingenjör. I slutet av 1937 anlände 
Agne Lundgren från Douglas Californien, med erfarenhet från konstruktion och 
tillverkning av DC:or och anställd vid Saab för att ”utrusta fabriken och starta 
produktionen”. Lundgren återvände efter ett par år till USA och Lockheed som 
chef för försöksavdelningen där, varefter Jerk Rydberg blev verkstadschef och Nisse 
Nilsson verkstadsingenjör.

I början av februari 1938 var det dags att ”layouta” vägar och betongplattor i och 
för anbud och kontrakt med särskild entreprenör som färdigställande under som-
marhalvåret.
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Flyttning av flygmotortillverkningen
Februari 1938 innebar även att fabrikens första vidareutbyggnad blev aktuell. I företags-
ledningen hade det nämligen beslutats att flygmotortillverkningen inom Nohab skulle 
flyttas ut till och samordnas med blivande flygplanstillverkning på Älvstad.

Anbud på den stora utbyggnaden av kontor och verkstäder för motorfabrikation ankom 
sålunda till mitt, fortfarande personalfattiga, byggnadskontor den 11 februari 1938, för 
granskning och överarbetning innan beställning inom kort lades ut, även denna gång 
till Tekniska Byggnadsbyrån.

I slutet av april 1938 var en pumpstation med reningsanläggning så pass klar vid Gö-
taälv-stranden nedanför fabriken att pumparna kunde startas, vilket var en väsentlig 
förutsättning för begynnande flyttning av flygsidans kontorspersonal från tillfälliga 
Nohab-lokaler till Saab Älvstad under maj 1938 och därefter allt eftersom lokaliteterna 
färdigställdes.

Dessa byggproblem fick jag emellertid efter en intressant och intensiv tid överlämna i 
andra händer 1 juli, 1938 eftersom jag utsetts till chef för blivande avdelning för till-
verkningskontroll flygplan och sedermera även för flygmotorer när motortillverkningen 
överflyttades till Älvstad.

Tack vare en ovanligt blid, men på Älvstad synnerligen lerig, vinter 1937/1938 och stora personal och leverantörs-
insatser, gick fabriksbyggande raskt framåt, vilket framgår av bilden från första kvartalet 1938.
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Under första halvåret 1938 hade beslut fattats om brådskande licenstillverkning av 
Junkers bombplan. Ju 86 i 40 exemplar att levereras oktober 1939 till augusti 1942, 
varvid några stycken i början skulle monteras med sjunkande andel skrovdelar och 
slutmonteringsmateriel från Junkers, samt modifiering ske till installation av vid 
Nohab licenstillverkade My XXIV-motorer.

Beslutet innebar enligt Junkers kapacitetsberäkning ett personalbehov av bortåt 400 
kollektivanställda vid tidpunkten för första flygning.

Som bakgrund till hur obetydlig Saab Trollhättan med 400 man var i förhållande 
till utlandet, kan påminnas om att Tysklands flygindustri då omfattade minst 75 
000 man och beträffande USA kan nämnas att Agne Lundgren, som nu lever som 
pensionär och bonde på Hawaii, berättade vid Sverigebesök sommaren -72, att strax 
före USA:s inträde i andra världskriget tillverkade USA:s tre största flygföretag i 
samarbete 300 bombplan i månaden, ävensom att vid en samleverans av 300 dylika 
obeväpnade flygplan till Hawaii, sköts samtliga ned av japanerna vid deras överfall 
på Pearl Harbour.

Personalanställningen skedde i stort efter Junkers beräkningar, men produktion av 
B3, som var Flygvapnets beteckning på svenska Ju 86, stoppades på grund av ändrade 
planer kring årsskiftet 1941/42 i och med leverans av 16:e flygplanet. Detaljtillverk-
ningen var då i stor utsträckning klar för samtliga 40 flygplan.

I februari 1938 beslutades att flygmotortillverkningen inom Nohab skulle flyttas ut och samordnas med blivande 
flygplanstillverkning på Älvstad. Här har bygget kommit igång och älven syns i bakgrunden.
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De sista flygplanen levererades för övrigt med Piaggio motorer, vilka även användes i 
Flygvapnets Caproni flygplan.

Arbetskamrater och kollegor
Bland personal i arbetsledande ställning som anställdes under Saab Trollhättans tre 
första år, minns och nämner jag gärna följande:

Chef för det växande konstruktionskontoret var sedan mars 1938, Hans Nenke (från 
Sparmanns). Hampus Mörner blev senare Nenkes närmaste man.

Verkstadssidan fick utöver tidigare nämnda Agne, Jerk och Nisse, god förstärkning 
inom detaljtillverkning och sammanbyggnad av Weiser, Fritsche, Kristenson och Erik 
”Ving”-Svensson, samtliga från Sparmanns. Vidare Erland Ljung slutmontering och 
Erik Larsson, tidigare Nohab, som i februari 1938 inkopplades på fabrikens stark-
strömsanläggning och senare, när Olov Holm övergick till kontrollen, på flygplanens 
elinstallation.

Från USA engagerades under några år Blumenthal som plåtformningsspecialist.

Ekonomifunktionen sköttes under någon tid av Wickert (från Sparmanns) och under 
hösten 1938 anlända kapten Uno Rydberg som inköpschef.

Från Flygvapnet kom som kontrollchef vid Saab Trollhättan, K G Berglund med O 
Lindfeldt som assistent för att framlägga Flygvapnets önskemål och krav på material-
leveranser och flygplanstillverkning.

Kontrollverksamheten
Min uppbyggnad av kontrollverksamheten startade med egna studier, dels under juli 
1938 vid CVV och dels under augusti, tillverkning och kontroll av JU86 hos Junkers 
i Dessau, Aschersleben och Halberstadt, samtidigt som Bertil Sjögren där diskuterade 
planeringsuppläggning mm och Olov Holm Ju 86:s elinstallation.

Vid hemkomsten gällde det att snabbt anpassa och komplettera kontrollunderlag, 
tillverknings och processinstruktioner, skaffa utrustning för kontrollmätningar och 
materialprovning och i övrigt bygga upp kontrollverksamheten. Sistnämnda indela-
des i en ankomstkontrollsektion inkl material- och processövervakningslaboratorium 
under Bo Bergström och en tillverkningskontrollsektion under Åke Sweno samt el-
kontroll under Olov Holm, som även var inkopplad på fabrikens el-anläggningar. 
Under Sweno handlade Ove Månsson detaljavsyning och Algot Larsson samman-
byggnads- och monteringskontroll och som min assistent anställdes Åke Weimer. Till 
Sweno anställdes bland annat en mycket skicklig ritsare och senare förman, Rundberg, 
numera chef för Saab Trollhättans så kallade reamotorverkstad. Både Sweno och Lars-
son kom från Sparmanns.
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Jag har ofta nämnt före detta Sparmanns anställda ovan. Utan denna kärna av personer 
med flygplanserfarenhet hade det varit mycket svårare att personellt bygga upp flyg-
plansindustrin i Trollhättan. Den övriga personal som anställdes hade mycket sällan 
flygplanserfarenhet, varför de måste läras upp, vilket var mycket betungande eftersom 
även personalomsättningen var hög. Som exempel kan nämnas att till Sweno, som hade 
130 man i kontrollen när belastningen var som störst under 1940-talet, anställdes under 
åren 1938-1948 inte mindre än ca 1 000 personer.

En av Sparmanns anställda som inte kom till Saab i Trollhättan var Bo Lundberg som 
i stället sökte sig till Götaverkens flygplansavdelning. Som bekant blev han sedermera 
chef för FPA, Flygtekniska Försöksanstalten. 

Som väl många minns, har läst eller hört talas om, möttes Hitler Chamberlain, Daladier 
och Mussolini i München den 29 september 1938 i ett försök att undvika krig. Dagen 
därpå överföll Hitlers krigsmakt Tjeckoslovakien. Detta hindrade inte Junkers att full-
följa sina kontrakterade verktygs och materialleveranser till Saab.

Forcerad tillverkning
För oss på Saab blev det än mer angeläget att forcera tillverkningsstarten och klara vårt 
leveransåtagande till Flygvapnet, vilket vi också lyckades med genom att få upp första 
86:an i luften den 24 augusti 1939, med Claes Smith från Linköping som provflygare 
och Claes Sparre som andre pilot och observatör.

Bland allt det som hände under Ju 86-tillverkningen vill jag endast nämna några 
exempel:

Ju 86-licensens verktygs- och jiggsats, som var en av många som Junkers tagit fram ”på 
sikt”, visade sig ha legat flera år ”i malpåse”, sålunda oberörd av ett stort antal utveck-

Utanför entrén till flygplans och flygmotorfabriken.
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lingsändringar, vilket ledde till många obehagliga överraskningar och mycket merarbete 
både för oss Saabare, inte minst Sweno, och för Junkers förbindelsepersonal (Mühlius 
m.fl.) samt verkstadsingenjörer (Wilke m.fl.).

Inställningen till tyska förbindelsepersonalen var, speciellt på verkstadsgolvet, miss-
tänksam pga. kriget och eftersom ”tyskarna sprang omkring med kartor och andra 
hysch”. Ibland blev det urladdning, såsom när Algot Larsson i samråd med Sweno 
under den utomordentligt pressade besiktningen (dag, natt och söndagar) av den 
första B3:an beordrade utbyte av en kink-skadad trimroderlina och, när Junkers 
monteringsinstruktör gick emot beordringen, klippte av linan. Den tyske ”gaulei-
tern” kunde då inte i vredesmod hålla tillbaka att om och när tyskarna inom kort 
sannolikt skulle ta hand om Sverige, så skulle Sweno och Larsson minsann försvinna. 
Sweno kunde förstås inte tåla dylik antydan utan genmälde att han skulle begära hos 
Sparre att tysken omgående sändes hem. Tysken hann dock före till Sparre varför 
Åke Sweno fick ”en omgång” innan han hann förklara och stormen så småningom 
lade sig.

B3 eller som den ursprungligen hette Junkers JU-86 licenstillverkades i Trollhättan.
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Problem vid provning
När MY-motorn i den nykonstruerade Ju 86-installationen skulle startas första gången 
av oss nybörjare (funktionsjiggprov förekom inte på den tiden, i varje fall ej vid Saab), 
vägrade motorn envetet att starta trots alla ombesiktningar efter förbiseenden på rit-
ningar och i flygplanet. För att då eliminera ett system i taget, hängdes på K G Berglunds 
inrådan, ett vanligt bensinfat i en galge på lämplig tryckhöjd över flygplanets motor med 
slang direkt till förgasaren, och se motorn gick omgående igång vid startförsöket och på 
så sätt fick vi tag på en felfungerande backventil i bränslesystemet. 

Ett annat problem utgjorde flygfältet, som täckdikats, planats och besåtts på våren, men 
som vid första rullförsök med B3:an i augusti 1938, vilket skedde efter några regniga 
dagar, var så mjukt att flygplanshjulen försvann i lermarken en kort sträcka utanför 
hangarplattan.

Hangaren var för övrigt inte färdigbyggd vid denna tidpunkt utan slutmonteringshal-
lens area innanför skjutportarna användes för hangararbetena. Dess bättre torkade fältet 
upp relativt snabbt så att första flygningen kunde ske planenligt i närvaro av åtskilliga 
prominenta inbjudna.

Speciellt i tjällossningen våren 1939, var fältet så löst att vår enda chans att flyga B3 var 
att göra detta i gryningen medan nattfrosten fortfarande fanns kvar i fältets ytor, och 
ibland under förutsättning att vi fick Claes Smith att vakna.

Vid en provflygning med den tredje B3:an ovanför ett molntäcke som täckte hela 
södra Sverige, råkade Smith med K G Berglund som observatör ut för en mycket 
kraftig luftström mot öster utan att de visste om det. När Smith efter genomfört 
provprogram ”över Västergötland”, gick ned genom molntäcket ”mot Trollhätte-
fältet”, kom han ut över idel vatten som han först trodde var Atlanten och därför 
tänkte gå österut (vilket hade fört honom till Baltikum), men som företagen pejling 
visade vara Östersjön. På hemväg började bränslet tryta över östra Småland varför 
Smith hastigt fick sätta ned den rätt så stora B3:an på en mindre sjö, vilket visade sig 
vara täckt med djup snö som kanske blev deras räddning eftersom planet åkande på 
buken med trasigt ställ, stannade just när det kommit till den branta strandkanten 
på andra sidan sjön. Det var mycket nervöst innan vi sent på kvällen fick telefon 
från Claes och KG att de befann sig i en avsides, nästan väglös bondgård vid en tjärn 
några mil från Horn, som det tog oss en god stund att hitta på kartan. Bärgningen 
blev en besvärlig historia, men om jag minns rätt kunde vi senare relativt lätt repa-
rera och leverera haveristen.

Kristider i Skandinavien
Under 1939-1940 drogs som bekant Skandinavien, utom Sverige, in i kriget. Dels över-
fölls Finland av ryssarna som ville flytta sin finska gräns västerut och överhuvud taget 
förekomma ett tyskt anfall via Finland.
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Dels överföll tyskarna Danmark samt något senare, den 5 april 1940, även Norge 
och då hängde det nog på ett hår att även Sverige drabbats. Åtminstone upplevde vi 
vid Saab Trollhättan saken så och under högsta spänning, eftersom tyska flygplan på 
väg till och från Norge, på oroande låg höjd överflög vår fabrik och flygfältet, som vi 
översållat med inrekvirerade civila bilar samt spanska ryttare för att söka förhindra 
obehörig landning. En av Norgeinvasion dagarna då särskilt många tyska flygplan 
var inom synhåll, var det för övrigt så kritiskt att Sparre beordrade några av sina 
närmaste att med vapen i fickan bevaka att ingen av tyskarna vid Saab Trollhättan 
gav Görings flygplan några tecken eller gjorde något annat ”sattyg”. På min lott 
föll därvid det olustiga uppdraget att under några timmar ”konsultera” Nenke som 
fortfarande hade tyskt medborgarskap. Sparre och vi visste ju inte var nazisterna 
hade sina ”verktyg”.

Saab Trollhättan påverkades även av kriget i Finland, där ju som bekant ett antal 
svenskar kämpade på finnarnas sida, bland dem Lars Brising och von Rosen. Den 
sistnämnde behövde kulsprutetorn och bomfällningsanordning för brandbomber på 
den DC-2:a vilket föll på Saab Trollhättans lott att förverkliga. Finnarna köpte även 
ett 30-tal Brewstermaskiner från USA och ett 20-tal Fiatjaktplan samt några engel-
ska Lysander, vilka anlände till Saab Trollhättan för hopmontering och provflygning 
innan de, som regel av finska förare, flögs hem till Finland.

Dessa uppdrag satte särskild färg på verksamheten i fabriken, bland annat var ma-
skinerna intressanta att lära känna liksom servicemän och provflygare från respektive 
fabriker. Italienske provflygaren Cugnasca var för övrigt gift med filmskådespeler-

Slutmonteringshallen fick inledningsvis användas som hangar.
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skan från bland annat ”Tredje mannen”, Alida Valli, och när hon satt uppkrupen på 
en monteringsbrygga, virkande knäskydd åt finnarna, fick Saabarna anledning att 
studera mera än Fiatplanen.

En kapten Bremer samt fabrikspiloterna höll en inflygningsskola med de finska förarna 
av vilka många endast hade några tiotal flygtimmar bakom sig. Undra på att finnarna 
ibland glömde fälla ut ställen så att vi fick hjälpa till med propellerbyten och bukrepa-
rationer med mera.

Ombildning av bolaget
En dag andra halvåret 1940 sammankallade Sparre sina avdelningschefer och 
meddelade att den helt oväntade nyheten att Saabs flygplansdel av Wennergren 
sålts till Wallenbergssidan för att ingå i ett ombildat Svenska Aeroplan AB i vilket 
även Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning skulle ingå. Vidare att det 
ombildade bolaget skulle ha sitt huvudkontor i Linköping under dir Wahrgren 
samt att vi omgående måste separera från flygmotorsidan, som anslutits till Volvo 
och skulle få ny chef i stället för Sparre. Dvs. att vi skulle slå isär alla relativt ny-
ligen arrangerade gemensamma avdelningar och resurser på såväl kontors- som 
verkstadssidan.

Så snart man hunnit slå upp provisoriska kontor inom flygmotorverkstäderna, flyt-
tade Flygmotors tjänstemän dit och ett särande av maskinpark och processanlägg-
ningar etc. vidtog under minsta möjliga, men självfallet kännbara, störning för resp. 
produktioner och övrig verksamhet.

Flygplansarbetet inom Saab Trollhättan och Saab Linköping skulle samordnas varvid 
det tekniska arbetet koncentrerades i huvudsak till Linköping medan produktion 
skulle ske både i Linköping och i Trollhättan. Efter någon tid följde jag med Sparre 
till Linköping för att bl.a. träffa dir Wahrgren, varvid jag och Saab Linköpings kon-
trollchef Sigvard Larsson fick i uppdrag att likrikta kontrollverksamheterna inom 
Trollhättan och Linköping samt gentemot Saabs allt flera och fortsättningsvis allt 
oftare gemensamma materielleverantörer.

Kontrollchef i Linköping
I början av 1941 fick jag i uppdrag av dir Wahrgren att inkomma med ett förslag 
till central kontrollfunktion för företaget, motsvarande redan etablerad central pla-
nerings- och inköpsfunktion, direkt under VD. Mina synpunkter diskuterades och 
accepterades i februari varefter jag erbjöds anställning som chef för centrala kon-
trollfunktionen i Linköping fr.o.m. april 1941, varvid Weimar blev min efterträdare 
som kontrollchef i Trollhättan. Weimar flyttade dock relativt snart och efterträddes 
då av Lars Tullberg.
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Som resultat av samordning av produktionen, fick Saab Trollhättan order att delta 
i tillverkning av B5 och något senare att tillverka vissa versioner av B17 (L10), som 
konstruerats och utprovats av Saab Linköping. En första sändning B17-detaljer av-
sändes för övrigt från Linköping till Trollhättan den 29 april 1941.

Därmed vill jag avsluta mina minnesglimtar från Saab-starten i Trollhättan, vilka 
naturligtvis, ibland kan vara ofullständiga och måhända inte helt korrekta.
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SAAB för 50 år sedan
Några bilder från SAABs produktion för 50 år sedan. Bilproduktionen startade år 1950 
med 1.200 producerade bilar och 1960 var produktionen 28.000 bilar.

Från pressverkstaden där plåt mellan 0,9 och 2 mm pressades till bilens olika delar.
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Antalet anställda var år 1960 cirka 2.750 varav 650 i Göteborg. SAAB 96 introducerades 
år 1960 och SAAB 95 (kombi) 1959. För den lite mer sportige fanns ju också möjlighet 
att köpa SAAB Granturismo 750.

Bilens karosseri, tak, golv, hjulhus mm sätts samman.
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Slutmonteringen har cirka 40 stationer och en ny bil rullar av bandet var fjärde minut.
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