Den elektrokemiska industrin vid
Trollhättan
Föredrag av Professor K. W. Palmær 1918 (något bearbetad)
Då jag hedrats med en anmodan att inför denna församling lämna en översikt över
den elektrokemiska industrien vid Trollhättan, ber jag att till en början få framhålla att
en sådan översikt på den tid, som rimligen kan anses stå till förfogande, endast kan bli
ytterst kortfattad. Det förhåller sig nämligen så, att inte mindre än 16 olika elektrokemiska anläggningar för närvarande är i gång i Trollhättan, vartill kommer fyra som
är under byggnad. Under sådana förhållanden blir det inte tillfälle till mer än en kort
redogörelse för varje anläggning.
Jag ber dock att få hänvisa till att en hel del uppgifter, som jag av brist på tid inte här kan
gå in på, snart nog blir tillgängliga i tryck. Jag har nämligen på uppdrag av herrar Vattenfallssakkunniga avfattat en utredning angående möjligheten att använda vattenkraft
för elektrokemisk industri, vilken snart torde bli tillgänglig i tryck. I denna utredning
lämnas en översikt över den elektrokemiska industriens utveckling i Sverige och andra
länder. Beträffande detaljer om åtgången, av råvaror och kraft för olika produkter, pris
och avsättningsmöjligheter för produkterna samt kalkyler med mera, ber jag få hänvisa
till denna utredning, då jag vid detta tillfälle endast i grova drag kan beröra detta.
Det är dock min mening, att inte bara tala om de nu i gång varande anläggningarna vid
Trollhättan, utan även lämna en historik över tidigare, delvis högintressanta, arbeten vid
Trollhättan samt söka bedöma, vad framtiden kan anses bära i sitt sköte.
Först skulle jag dock vilja nämna ett ord om frågan vad man bör förstå med elektrokemisk industri. Enligt vedertaget bruk menar man därmed all sådan industri, varigenom
med elektricitetens hjälp kemiska produkter åstadkommes. Den innefattar således både
framställning av grundämnen och av föreningar och följaktligen även framställning av
metaller. Man kan indela den elektrokemiska industrien dels med avseende på de produkter som framställs i elektrometallurgisk industri, som avser framställning av metaller
och deras legeringar, och övrig elektrokemisk industri, som således avser framställning
av väte, metalloider och kemiska föreningar, dels efter de metoder som komma till
användning. Enligt den senare indelningsgrunden har man att skilja på elektrotermiska
förfaranden, där elektriciteten användes enbart som värmekälla och på elektrolytiska
förfaranden, som betjäna sig av strömmens förmåga att sönderdela sammansatta ämnen
för att få fram metaller och nya föreningar.
Innan jag går in på de olika anläggningarna vid Trollhättan, torde det vara lämpligt
att nämna något om industriområdets läge där och om förhållandena vid Trollhättan
överhuvudtaget.
På kartskissen ser man stadssamhället, den nya trafikkanalen, den nya kraftkanalen, och
den naturliga älvfåran, där turisten fortfarande, åtminstone under en stor del av året, kan
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Tidigt tunnelarbete inför bygget av Olidans kraftstation.
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få beundra den otämjda naturkraften i något reducerad skala. Vidare
synes kraftstationen, där för närvarande torde utvecklas ungefär
75 000 KW. Från denna kraftstation utgå kraftledningar åt olika
håll. Avståndet från kraftstationen
till industriområdet vid Stallbacka
är 3 km, till Vargön cirka 12 km
och till Partille vid Göteborg cirka
70 km.
Industriområdet vid Stallbacka består av alldeles slät terräng och är
fritt från skog och således får den
elektrokemiska industrin, som är
ganska besvärlig för sin omgivning, tämligen ostörd utsända sin
rök och sina illaluktande gaser.
En plats av särskilt historiskt intresse är den lilla klippön Önan,
belägen i fallet, där såsom nedan
närmare skall omtalas, flera viktiga
försöksarbeten pågått.
-----------------------------2 - Stridsberg & Biörck
3 - Vargöns AB
9 - AB Elektrokoppar
10 - W. Dan Bergman
14 - AB Elektrosalpeter
15 - AB Difosfat
19 - AB Degel
X - Kjellins Stålugn
Y - Trollhättan Elektriska Kraft
AB zinkverk
Z - Trollhättan Elektriska Kraft AB
U - von Koch, salpetersyra

Trollhättans kraftstation och de centralt belägna elektrokemiska industrierna, samt de på Önan nedlagda verken
(X,Y,Z,U)
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Den nybyggda kraftanläggningen Olidestationen, vid Trollhättan. Åtta aggregat av totalt senare
tretton är här färdigbyggda.

Utgående ledningar från ställverksbyggnaden
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Stallbackaområdet – i gång eller
under anläggning varande verk:
1 - AB Trollhättans Elektriska
masugn
4 - AB Ferrolegeringar
5 - E. Olausson
6 - A. Karlsson
7 - AB Mangano Silicum
8 - Elektrotermiska AB
11 - Stockholms Superfosfatfabriks AB Perkloratfabrik
12 - Elektrolytiska AB
13 - Stockholms Superfosfatfabriks AB Karbidfabrik
14 - AB Elektrosalpeter
16 - AB Trollhätte Cyanidverk
17 - Höganäs-Billesholms AB
18 - Skandinaviska
Grafitindustri AB
20 - AB för kemisk och
elektrokemisk produktion

Stallbackaområdet år 1918
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Elektrisk Tackjärnsframställning
Elektrisk tackjärnframställning bedrivs i Trollhättan av Aktiebolaget Trollhättans Elektriska Masugn. (Verk Nr l) Detta bolag är, som herrarna säkerligen känna till, nära förbundet med Strömsnäs järnverks aktiebolag i Degerfors. Som säkerligen också, är känt,
påbörjades år 1910 i Trollhättan på Jernkontorets bekostnad uppförandet av ett större
försöksverk för elektrisk tackjärnsframställning i den av ingenjörerna A. Grönwall, A.
Lindblad och O. Stålhane uppfunna elektriska masugnen. Den första och hittills bästa
ekonomiska lösningen av det stora problemet att på elektrisk väg framställa tackjärn.
Det är detta försöksverk, som sedan övertagits av AB Trollhättans Elektriska Masugn.
Före byggandet av Järnkontorets försöksverk i Trollhättan hade som bekant en mindre
masugn enligt samma uppfinnares system varit i gång i Domnarvet, under medverkan
av Stora Kopparbergs Bergslags AB och Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund.
Jag visar här en plansch över denna första masugn, som varit igång vid Domnarvet, och
ber för övrigt få hänvisa till de utförliga beskrivningar över Järnkontorets försöksverk
i Trollhättan, som publicerats och som innehålla fullständiga uppgifter om ugnens
konstruktion och arbetssätt.
Byggandet av Järnkontorets försöksverk i Trollhättan började i januari 1910, och verket
sattes igång i november samma år. Den där uppförda ugnen var på 2 200 kilowatt. Produktionen av tackjärn uppgår till cirka 4 ton per kilowattår vid ostörd drift.
I november 1917 igångsattes av AB Trollhättans Elektriska Masugn en ny ugn på 3 200
kW. Vid verket Nr 1 användes således nu cirka 5 500 kW.
Beträffande de särdrag, som utmärka den elektriska masugnsmetoden vill jag i korthet
erinra om följande. Huvudändamålet är att spara kol, i det upphettningskolet bortfaller
och endast reduktionskol erfordras. Härigenom inbesparas cirka 60 % av den mängd
träkol, som förbrukas vid den äldre hyttprocessen, så att träkolsåtgången istället för att
vid vanliga masugnar uppgå till 0,9 ton per ton tackjärn vid elektrisk tackjärnsframställning endast uppgår till 0,35 ton per ton tackjärn.
Redan i detta sammanhang torde vara lämpligt att lämna en allmän översikt av de omständigheter, som betinga att den elektriska upphettningen numera kommit till så stor användning.
Först och främst kommer den elektriska upphettningen till användning vid sådana processer, där det är fråga om så hög temperatur att den ej kan nås annorledes än med hjälp
av elektriska ljusbågar eller motståndsupphettning. På den grund användes elektrisk
värme för framställning av karbid, högprocentigt kiseljärn och andra ferrolegeringar
samt salpetersyra ur luft.
Emellertid har den elektriska upphettningen spritt sig långt vidare än till dessa fall. De
elektriska ugnarna ha vunnit terräng även vid förfaranden, som kunnat drivas med hjälp
av bränsle som värmekälla. För bedömande av frågan när detta är lämpligt bör först
och främst erinras, att den värmemängd, som alstras av ett kilowattår, motsvarar den
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Ugnshuset till Jernkontorets Försöksverk under byggnad den 13 maj 1910. Det var beläget strax
sydväst om nuvarande fjärrvärmeverket på Stallbacka.

Ugnshuset den 17 oktober 1910 med kolhuset till höger och mellan dessa hängbanan, där kolkorgana transporterar
upp kolen till ugnskransen. Försöksverket användes för att utveckla metoden för elektrisk tackjärnsframställning
och hade ett 40-tal anställda.
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Masugn av den typ som byggdes av Jernkontorets Försöksverk i Trollhättan och som senare
övertogs av AB Trollhättans Elektriska Masugn.

värmemängd, som erhålles ur en ton prima stenkol på 7 500 kalorier per kg. Då en ton
prima stenkol före kriget inne i vårt land ej betingade högre pris än cirka 20 kr, under
det att ett kilowattår i Sverige sällan kan erhållas till lägre kostnad än 40 kr, så skulle
man i första ögonblicket vara frestad att anta, att den elektriska upphettningen borde
inskränkas till de förstnämnda fallen, dvs. då det är fråga om så höga temperaturer, att
de ej på annat sätt kunna nås.
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Denna slutsats är emellertid förhastad, och trots att ”de elektriska kalorierna är dyra”
har de elektriska ugnarna funnit en betydligt utsträcktare användning, än vad som motsvarar ovanstående gräns. Detta beror i allmänhet på två företräden hos den elektriska
upphettningen, nämligen dels en god värmeekonomi, i det att i elektriska ugnar värmekällan är placerad inne i ugnen i stället för utanför, dels den härmed sammanhängande
fördelen att ugnsmaterialet på så sätt skonas.
Vid den elektriska tackjärnsframställningen är det emellertid inte dessa allmänna fördelar
hos den elektriska upphettningen, som göra sig gällande, i det de ju redan är till finnandes
i den vanliga masugnstypen. Vid bedömandet av den elektriska tackjärnsframställningens
utsikter har man beträffande vårt land först och främst att jämföra priset på en ton träkol
i stället för stenkol med priset på ett kilowattår. Då priset per ton träkol före kriget hos
oss utgjorde cirka 45 kr per ton, så inses redan härav att elektrisk smältning kan komma
i fråga, då det gäller framställning av träkolstackjärn. Men härtill kommer den viktiga
omständigheten, att den värmemängd, som utvecklas per kg stenkol vid dess överförande
till koloxid och den senares inverkan på malmen i masugnen är betydligt mindre än den
värmemängd, som alstras vid kolets förbränning till kolsyra i luft. Härigenom utsträckes
betydligt möjligheterna för den elektriska järnsmältningens användning.
Den av ovannämnda män uppfunna svenska elektriska masugnen exploateras som bekant
för närvarande av Aktiebolaget Elektrometall. Enligt dess system arbeta nu två ugnar på
resp. 3 500 och 5 500 kW i Domnarvet, varest i början av 1918 ytterligare en sådan ugn
på 4 500 kW beräknas komma i gång och under sommaren 1918 ännu en på 5 500 kW.
Uddeholms AB har vid Hagfors tre sådana ugnar på sammanlagt 9 300 kW i gång och
beräknar under 1918 igångsätta ytterligare två ugnar på vardera 5 000 kW. Vid Söderfors
är en ugn på 5 500 kW i gång. AB Porjus Smältverk planerar en anläggning på 9 000 kW
och AB Norrbottens järnverk en anläggning på till en början 10 000 kW - allt enligt
Elektrometalls system.
Under krigsåren har även framställning av gjuttackjärn i vanliga kiseljärnsugnar på flera
håll bedrivits, men detta torde väl vara övergående.

Ståltillverkning
Elektrostål framställes hos Aktiebolaget Stridsberg Biörck i Trollhättan (Verk Nr 2) där
två Rennerfelt-ugnar är installerade, en på 600 kW och en på 3 000 kW. Där framställes
finstål för sågbladstillverkning osv. Rennerfelts stålugn har på senare tiden fått en särdeles stor spridning. För närvarande arbetar 40 ugnar i landet vid 24 olika anläggningar.
Detta beror på att det är en praktisk och behändig ugn. Om det är fråga om mycket
stor produktion och oavbruten drift, kunna andra elektriska stålugnar, t ex. Héroults,
komma i fråga.
Produktionen i en stålugn rättar sig i hög grad efter om beskickningen är kall eller varm.
Vid kall beskickning kan exempelvis en stor ugn lämna 10 ton per kilowattår. Levereras beskickningen i smält tillstånd på ugnen kan man komma upp till 40 ton per kilowattår.
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Elektrisk smältugn vid Stridsberg & Biörk.

I samband med elektroståltillverkningen har vi en sak av historiskt intresse att anteckna.
På den redan omtalade Önan var nämligen omkring år 1910 en elektrisk induktionsugn
enligt vår tidigt hädangångne uppfinnares, F. Kjellins konstruktion i gång (Verk X).
Beträffande konstruktionen av denna ugn, vilken ju är den första induktionsugn, som
kommit till praktisk användning och vilken är förebilden för senare framträdda modifikationer av elektriska induktionsugnar, får jag hänvisa till nedanstående figur.

Elektrisk induktionsugn av Kjellins konstruktion, som användes på Önan.
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Ferrolegeringar

Äldre karbidugn för kontinuerlig drift, använd fram till 1920 med en dygnskapacitet av 2 ton karbid.

Karbidugn av vanlig typ, som även kunde användas för framställning av högprocentigt kiseljärn.
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Uppifrån sticker de långa elektroderna ner i beskickningen vid Vargöns Aktiebolags ugn.

Vi övergår nu till ferrolegeringarna, bland vilka i kvantitativt hänseende det främsta
rummet intages av kiseljärn. Framställningen av kiseljärn på elektrisk väg kom egentligen i gång i samband med den första karbidkrisen år 1900.
Då överproduktion av karbid inträtt, lade man sig på framställningen av högprocentigt kiseljärn i stället. Detta kan nämligen framställas i likadana ugnar som karbid. Jag
begagnar därför tillfället att här förevisa autentiska ritningar över karbidugnar av en
mycket spridd typ.
Denna ugn består av en plåtmantel, utfodrad med eldfast tegel och innerst med magnesittegel. Ofta användes dock tunnare inklädnad än enligt figurerna, ja den kan få
bortfalla helt och hållet, så att ugnen endast består av en plåtlåda. I så fall ersättes infodringen av det yttre, osmälta lagret av beskickningen i enlighet med den princip för
ugnsmaterialets skonande, som ovan angivits. Vid ugnar utan infodring får man dock
arbeta med en viss försiktighet. Om vederbörande vid mätinstrumenten ej se upp, kan
en strömrusning inträffa, så att hela ugnen med beskickning smälter ned.
Ugnen har för övrigt, såsom av figuren synes, en fast bottenelektrod och en övre, rörlig elektrod.
En viktig fråga vid elektrisk ugnsdrift är anordnandet av kontakterna, vilka är utsatta för
stark påfrestning genom hettan. De rörliga kontakterna är t ex. omgivna med en ihålig
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Varannan timme tappas den glödande manganlegeringen ur ugnen i Vargön.
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Plattformen där beskickningen sker. Från Vargön AB.

järnram med vattenkylning. Den för luften utsatta delen av kolelektroderna bekläds ofta
med en blandning av lera och vattenglas för att skydda de heta kolen mot förbränning.
Då någon tillförlitlig ritning över en karbid-, resp. kiseljärnsugn så vitt jag vet förut ej
varit publicerad, har jag trott det vara av ett visst intresse att visa en dylik.
Råmaterialierna för framställning av kiseljärn äro kvarts, kol och järn. Per ett ton 50
%-igt kiseljärn åtgår: 0,53 ton järnskrot (svarvspån etc.) 1,25 ton kvarts och 0,73 ton
kol (antracit, koks, eventuellt träkol).
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Per kilowattår erhålles 1,2 ton 50 %-igt kiseljärn, av högprocentigare mindre. I vanlig
masugn framställes 12 – 14 %-igt kiseljärn, men på grund av svårsmältheten kan man
så ej erhålla högre än 20 % kisel. Det i elektrisk ugn framställda kiseljärnets halt varierar
mellan 25 och 95 % . Före kriget framställdes mest 50 %-igt. Under kriget synes en viss
tendens att framställa högprocentigare vara än 50 % gjort sig gällande, förmodligen av
hänsyn till de stegrade fraktkostnaderna. Normalpriset före kriget kan sättas till cirka
225 kr per ton 50 %-ig vara.
Det äldsta ferrolegeringsverket baserat på kraft från Trollhättan tillhör Vargöns Aktiebolag (Verk nr 3), anlades 1910 och är beläget vid Vargön, cirka 12 km, från kraftstationen
i Trollhättan. Till en början användes cirka 2 200 kW, men år 1915 ökades kraftbeloppet
till 6 600 kW och år 1917 till icke mindre än 14 500 kW.
Utom kiseljärn framställes vid Wargön manganlegeringar. Råmaterialet är brunsten från
gruvorna i Spexeryd. De råvaror, som komma i fråga för framställning av ferromangan
eller kiselmanganjärn-legeringar är förutom brunsten även rhodonit samt manganhaltig
slagg. Legeringens sammansättning blir ungefär som beskickningens med syret borttaget och något kol inblandat i stället.
Näst efter Vargön kom Aktiebolaget Ferrolegeringar. Anläggningen av dess verk (Verk nr
4) började 1913. År 1913 förbrukade verket 4 300 kW och år 1917 förbrukades 8 000 10 000 kW. För de produkter som där framställas och som delvis är helt och hållet nya
kommer Ingenjör Danieli senare i dag att redogöra, varför jag ej här ingår därpå.

Aktiebolaget Ferrolegeringar år 1954. Foto Sven Stertman
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År 1916 igångsattes Ingenjör E. Olaussons smältverk (Verk nr 5), vilket använder cirka
1000 kW och producerar kiseljärn.
Under år 1916 tillkom ännu ett ferrolegeringsverk, anlagt av A. Karlssons Metall- &
Maskin-Aktiebolag, Stockholm, (Verk nr 6), som använder 2 300 kW och tillverkar
kiseljärn, ferromangan med låg kiselhalt och på senare tiden även gjuttackjärn.
Beträffande ferrolegeringsverken ha vi ännu ett, som är under byggnad, nämligen Aktiebolaget Mangano-Silicums (Verk nr 7), som skall använda 1 500 kW och beräknas
komma i gång innevarande år. Det är avsett att som råämne använda rhodonit från
Dalsland.
Ferrolegeringsindustriens produkter har under kriget varit i hög grad efterfrågade särskilt vad gäller kiseljärn och detta torde också ha varit en kraftigt bidragande orsak till
att under kriget flera nya ferrolegeringsverk uppstått, resp. att de äldre ökat sin kapacitet.
Anledningen till att kiseljärnet varit så efterfrågat under kriget beror därpå att kiselhaltigt stål med cirka 1 % kisel kommit till användning för framställning av granater. I ett
enda verk i Tyskland lär framställas 1 000 ton sådana granater om dagen, vilket således
motsvarar 10 ton rent kisel. Man måste givetvis anta att tillverkningen av kiseljärn kommer att gå tillbaka efter kriget.

Stallbackavägen från sydväst med spåren mot Trollhättans Elektriska Masugn till vänster och AB Ferrolegeringar
till höger. Foto: Sven Stertman år 1954.
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Zinksmältugnen vid de Lavals anläggning Trollhättans Elektriska Kraft AB, som var i verksamhet år 1896-1912
på Önan. Ugnen kallades ”koket”.

Zink och andra i samband därmed utvunna metaller
Den elektrokemiska framställningen av zink är en svensk industri, den är nämligen framdriven av de Laval. Trollhällans Elektriska Kraft aktiebolag drev till en början under de
Lavals ledning åren 1900-1909 ett försöksverk på 1 000 hkr på Önan (Verk Y). Detta
försöksverk låg först i ett hus nära vattnet långt nere på branten av Önan men senare uppe
på själva ön, och undertecknad hade under de år, det var i gång, upprepade gånger tillfälle
att ta kännedom om driften där. Förhållandena var på den tiden sådana, att de Laval endast
vid gynnsamma tillfällen kunde få ut 1 000 hkr från det intag han hade rätt att använda.
Då överingenjörerna Brinell och Wahlberg jämte undertecknad år 1901 första gången anmodades att som experter ta kännedom om metoden, bestämdes resdagen på grund av ett
telegram, som meddelade att det blåste nordlig storm på Vänern och att sålunda omständigheterna medgåvo att uttaga 1 000 hkr Den ugn, som där användes, var den sk. stackugnen.
Den är anordnad så att beskickningen inmatas kontinuerligt i ena ändan av ugnen och
bildar en stack utefter ena gavelväggen. Framför denna stack är placerade två kolelektroder,
mellan vilka en ljusbåge spelar och upphettar beskickningen genom strålning. På bottnen
avrinner slagg och skärsten och genom skorstenen avgår zink och en del bly i gasform.
En sak av allmänt intresse ur metodens utveckling kan numera utan indiskretion omtalas. Tidigare arbetade man med hög spänning (t. ex. 80-120 volt) på ljusbågen såväl
vid zink- som de då i bruk varande karbidugnarna. I bägge fallen har man nu för övrigt
övergivit den rena ljusbågsupphettningen. En följd av det äldre arbetssättet var, att
strömstyrka och spänning voro underkastade stora och snabba växlingar.
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Strömstyrkan kunde t. ex. vid en mindre karbidugn växla mellan 500 och 3 000 ampère
inom mindre än 1 minut med motsvarande
stegring och sänkning i spänningen - kraftbeloppet var tämligen konstant. Man hade
då mycket fina anordningar för att reglera
elektrodavståndet i erforderlig riktning. En
man stod hela tiden med ögonen fästa på
mätinstrumenten och händerna på en ratt
för att manövrera elektroderna.
»Det viktigaste vid elektrisk ugnsdrift är att
hava en säker karl vid ratten», yttrade en
framstående tekniker på den tiden. Detta är
nu ett minne blott. Vid lägre spänning eller
blandad ljusbågs- och motståndsupphettning behöver reglering av elektrodavståndet blott ske t ex. en gång i halvtimmen.
Regleringen kan för övrigt ske automatiskt
t. ex. med Cuenod's regulatorer.

Stackugnens princip.

År 1910 bildades Elektrotermiska aktiebolaget för att i Trollhättan använda metoden
i stor skala, för vilket ändamål cirka 5 000 kW hyrdes av staten (Verk nr 8). Ungefär
samtidigt har emellertid, enligt vad den kände engelske metallurgen Harbord meddelat,
metoden väsentligen förändrats, så att blandad ljusbågs- och motståndsupphettning användes ungefär som i en modern karbidugn, dvs. strömmen får gå genom själva godset,
varvid emellertid även ljusbågar torde uppträda vid beröringsstället mellan elektrod och
beskickning - i stället för att tidigare endast upphettning genom strålning användes.
I slutet av år 1911 förhyrde Elektrotermiska AB ytterligare cirka 8 000 kW, eller inalles
13 000 kW av staten.
Vid zinkframställning framträda i hög grad de speciella företräden, som den elektriska
upphettningen har. Zink framställes ju sedan gammalt med hjälp av vanligt bränsle, varvid
rostad zinkmalm upphettas i små retorter av bränd lera, vilka rymma 30 till 100 kg charge.
Man kan då fråga hur det kommer sig, att elektrisk upphettning kunnat påtänkas.
Detta beror till en början på den bättre värmeekonomien. Jag har beräknat, att värmebesparingen i stackugnen utgjorde 35-45 % av det värme, som åtgå vid de utifrån
upphettade retorterna. Vidare är retorterna föga hållbara. I den elektriska ugnen kan
man däremot reglera upphettningen så att ugnsmaterialet skonas. Härtill kommer att
arbetskostnaden för fyllning och tömning av de små retorterna blir hög, under det att
de stora elektriska ugnarna matas kontinuerligt. Vidare kan man använda starkt blyhaltig beskickning och utvinna blyet, som destillerar över med zinken. Retorterna angrips däremot av mera blyhaltig beskickning och blyet tillgodogöres ej i dem. Slutligen
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utvinnes även i malmen (vid s. k. complex ores) eventuellt förekommande koppar och
silver i form av skärsten vid den elektriska ugnen.
Å andra sidan bör framhållas, att vid den elektriska zinksmältningen en rik beskickning
är behövlig, då det ej lönar sig att slösa bort de dyra elektriska kalorierna på ofyndigt
gods. En direkt olägenhet, som är förknippad med de stora elektriska ugnarna med
kontinuerlig inmatning, är att en stor del av metallen ofta i kondensorn återfinnes
i form av poussière dvs. stoft, bestående av små zinkpartiklar, som äro oxiderade på
ytan, och därför ej smälta ihop utan måste omdestilleras. Kvantiteten poussière håller
sig vid retortmetoden till 10-20 % av totala zinkmängden, men kan som sagt i den
elektriska ugnen bli betydligt större. Detta beror dels på att det är svårt hålla de stora
ugnarna fullt lufttäta, dels därpå att den kontinuerligt inmatade beskickningen i regel
håller något fuktighet och sålunda avger vattenånga. I en retort avlägsnas större delen
av fuktigheten i början av upphettningen, innan temperaturen hunnit stiga så högt, att
metallen avdestillerar.
Per ton zink åtgår 2,2 ton 50 %-ig malm. Vid smältning av sådan malm sättes 200 kg
kol och 100 kg kalk till 1 ton malm.
I stor utsträckning framställes i särskilda elektriska ugnar fin zink, dvs. zink med minst
99,9 % renhetsgrad. Den erhålles genom omdestillering av råzinken och användes för
framställning av mässing m m. Även förekommer, utom blyets tillvaratagande som
biprodukt vid destillation av zinkmalm, enkom destillering av blymalm Den direkt
erhållna skärstenen håller 2 - 6 % koppar, koncentreras till 30 % och bearbetas sedan
vid kopparhyttan i Köping. Under år 1915 framställdes 7 150 ton råzink, 8 500 ton
finzink, 550 ton bly samt dessutom en del ferrolegeringar.
Zinkframställning i elektrisk ugn utövas även av A/S Norsk Elektro-Metalindustrie i
Sarpsborg och Ilens Smaeltevaerk vid Trondhjem.
Jag vill icke underlåta att nämna, att mycket arbete nedlagts på att söka utvinna zink
på elektrolytisk väg. Rostad zinkmalm lakas t. ex. med svavelsyra och ur den erhållna
zinksulfatlösningen utfälles zinken elektrolytiskt. Den största svårigheten härvid är att
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få en jämn, från svampbildning fri zinkfällning av någorlunda tjocklek. Metoden har
under krigsåren vunnit stort insteg i Amerika och har tidigare varit föremål för arbeten
av Siemens & Halske. Mycket talar för att den elektrolytiska zinkutvinningen kommer
att få synnerligen stor betydelse.

Koppar
Aktiebolaget Elektrokoppar (Verk nr 9) har vid Partille nära Göteborg en anläggning,
som arbetar med ett kraftbelopp av 450 kW från Trollhättan och användes av denna kraft
en del för elektrolytisk raffinering av koppar. Det är den första representanten för denna
industri inom landet. I övrigt har ju den elektrolytiska raffineringen av koppar, tack vare
elektroteknikens behov av ren koppar, i andra länder, särskilt i Amerika, nått ett sådant
omfång att cirka 70 % av hela världens kopparproduktion underkastas elektrolytisk raffinering. Kraftåtgången vid denna process är relativt låg, i det endast cirka 0,5 volts spänning
behöves per elektrolysör. Per kilowattår raffineras cirka 15 ton koppar.
Anledningen till att vi inte tidigare haft någon elektrolytisk kopparraffinering inom landet är huvudsakligen den, att de svenska och norska kopparmalmer, som komma i fråga
för råkopparns utvinning, äro så fattiga på guld och silver. Förhållandet ligger nämligen
så, att prisstegringen å koppar genom raffineringen just ej mer än täcker kostnaderna,
så att vinsten huvudsakligen uppkommer därigenom att i råkopparn befintligt guld och
silver samtidigt med lätthet tillvaratagas. Också är det närmast kristiden, som föranlett
startandet av en inhemsk kopparraffinering. En mycket större anläggning härför planeras som bekant av AB Elektrolytverken i Västerås.
Frågan om elektrokemisk utvinning av koppar är av avsevärt större ekonomisk betydelse, även för vårt land och därför må några ord nämnas därom. Vid Chuqui-camata i
Chile har igångsatts en väldig sådan anläggning. De kopparmineral, som där bearbetas
äro brochantit (basiskt sulfat), chalcantit (kopparvitriol) och atacamit (basisk klorid).
De urlakas med hjälp av svavelsyra och kopparn utfälles elektrolytiskt ur lösningen. Per
dag beräknas att bearbeta 10 000 ton malm, givande 140 ton koppar. Förtjänt av stor
uppmärksamsamhet är även den svenske ingenjören V. Hybinettes metoder.
Aktieselskabet Kristiansands Nikkelraffineringsvaerk raffinerar enligt hans metod på
elektrolytisk väg nickel från Evje i Telemarken. Men ingenjör Hybinette har också
igångsatt lakning av rostad magnetkis och utvinning av koppar och nickel ur lösningen
genom elektrolys. I Sverige finnes ju ganska gott om nickel- och kopparhaltiga magnetkiser, som borde kunna bearbetas på samma sätt.

Magnesium
Verket nr 10 är Ingenjör W. Dan Bergmans magnesiumfabrik. Före kriget hade man väl
knappt mer än en magnesiumfabrik i hela världen, nämligen i Hemelingen vid Bremen.
Enligt litteraturuppgifter arbetar den med elektrolys av smällt karnallit. Under kriget
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har efterfrågan på magnesium för lysbomber m, m. stigit betydligt, och i Amerika har
ett par nya fabriker tillkommit. Ingenjör W. Dan Bergman tog därför upp denna sak, då
han i slutet av år 1915 hemkom från en flerårig vistelse i Amerika, och sedan laboratorieförsök utförts under ledning av undertecknad på Tekniska Högskolans elektrokemiska
laboratorium och metoden tekniskt utarbetats av ing. E. Werner, igångsattes under
sommaren 1916, magnesiumfabriken å Önan med 160 kW.
Metallen har numera en hel del användningar. Tidigare egentligen blott använd för åstadkommande av blixtljus har man nu funnit en hel del lämpliga legeringar. Magnalium,
eller legeringen med aluminium, torde vara den mest kända. Vid 2 - 5 % Mg kan den
valsas (draghållfasthet 45 kg pr mm²) och är mycket hård. Denna legering användes
mycket inom aerotekniken. 5 - 12 % magnesium användes för gjutändamål, 12 - 20 %
för instrument och 20 - 30 % för spegelmetall. Genom att sätta magnesium till bly erhålles
hårdbly, och kan således magnesium härför ersätta tenn och antimon. En tillsats av 0,5
% Mg åstadkommer samma effekt som 5% Sb eller 8% Sn. Magnesiumzinklegeringar
användas för flygmaskiner, bilar och gjutändamål. Vidare kan magnesium användas i stället för aluminium som desoxidationsmedel för järn och stål, mässing, nysilver, brons etc.
Även magnesiumlegeringar tillverkas i den nämnda svenska fabriken.
Med detta har jag lämnat en översikt av de elektrometallurgiska industrierna vid Trollhättan och övergår nu till övrig elektrokemisk industri.
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Klorat och Perklorat
Klorat framställes numera huvudsakligen på elektrokemisk väg, nämligen genom elektrolys
av alkalikloridlösningar vid hög temperatur och vid en passande alkalitet. Perklorat åter erhålles genom elektrolys av kloratlösningar. Kloratet oxideras då vid anoden till perklorat.
Stockholms Superfosfatfabriks aktiebolag anlade år 1915 en fabrik vid Stallbacka (Verk
nr 11) för framställning av ammoniumperklorat med ett kraftbelopp av 2 060 kW.
Genom elektrolys av koksaltlösning framställes först natriumklorat, som genom vidare
elektrolys överföres i natriumperklorat. Till lösningen av det sistnämnda saltet sättes
salmiak, då det svårlösliga ammoniumperkloratet avskiljer sig som kristaller. Detsamma
användes för framställning av sprängämnen, varibland det efter framlidne direktör Oscar
Carlson uppkallade sprängämnet carlsonit. Per kilowattår erhålles en ton kaliumklorat
motsvarande 0,87 ton natriumklorat. Härur kan man beräkna, att fabriken bör kunna
framställa cirka 1 400 ton ammoniumperklorat pr år. Av intresse är, att denna stora och
komplicerade fabrik kunde uppföras så hastigt, att föga mer än 7 månader förflöt från
grundläggningen i juli 1915 till igångsättningen i februari 1916.
Elektrolytiska aktiebolaget Trollhättan har övertagit en av AB Hamilton & Hansell
vid Stallbacka grundad fabrik för elektrolytisk framställning av kaliumklorat för tändsticksindustriens behov (Verk nr 12). Anläggningen är på 1 000 kW. Grundläggningen
började i november 1915 och fabrikationen begynte i början av 1917. Jag vill erinra om
att vi förut har två inhemska fabriker för elektrolytisk framställning av kaliumklorat, en i
Månsbo tillhörig Stockholms Superfosfatfabriks aktiebolag, och en i Alby, tillhörig Alby
Nya Kloratfabriksaktiebolag, så att icke blott den inhemska tändstickstillverkningens
behov kan fyllas utan även en betydande export kan äga rum.

Karbid
I fråga om karbid har vi först en sak av historiskt intresse att omnämna. Bland de många
problem, som vår berömde uppfinnare de Laval intresserade sig för, var även framställning
av kalciumkarbid. Medan denna ännu var på experimentstadiet, hade Trollhättans Elektriska Kraftaktiebolag en anläggning under de Lavals ledning på Önan (Verk Z), som var igång
de sista åren av 1800-talet. För karbiden fanns då ingen annan användning av betydelse än
för acetylenbelysning, och då framställningen av karbid å ena sidan inte var så svår och å
andra sidan med de då rådande priserna (cirka 400 kr per ton) mycket lönande, så inträdde
snart överproduktion, vilken i sin tur nödvändiggjorde en överenskommelse mellan de då
igång varande fabrikerna om inskränkning av produktionen. Denna sk. första karbidkris
inträffade, som redan anförts på tal om kiseljärn, år 1900 och medförde, att två då i gång
varande svenska fabriker, nämligen den nu omtalade samt en i Kortfors nedlades och blott
två, en i Alby, tillhörig Alby Carbidfabriks AB och en i Månsbo, tillhörig Stockholms Superfosfatfabriks AB fortsatte. Angående karbidugnarna hänvisas till det ovan sagda.
I november 1917 igångsatte Stockholms Superfosfatfabriks Aktiebolag en karbidfabrik
å 5 000 kW vid Stallbacka (Verk nr 13). Anläggandet av denna fabrik torde väl närmast
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Karbidblocket tas ur tappgrytan och förs till krossning.
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Självmatande kolelektrod på karbidugn.

ha föranletts av den under krigstiden rådande bristen på lyse. För övrigt bör emellertid
erinras, att sedan man av Frank och Caro lärt att genom upphettning i kvävgas överföra
karbiden i ett värdefullt kvävegödningsmedel - karbidkväve eller kalkkväve - och då
ur kalkkväve med lätthet ammoniak och därefter ammoniumsulfat kan erhållas, så är
möjligheterna att tillverka och använda karbid numera synnerligen stora.
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Gödningsämnen och salpetersyra
Åtskilliga försöksarbeten, avseende framställning av gödningsämnen, tillhörande samtliga
tre grupper av konstgjorda gödselmedel, alltså kali-, kväve- och fosforsyregödselmedel, har
utförts eller är igång i Trollhättan, men någon kommersiell drift förekommer ännu inte.
Ingenjör R. von Koch hade omkring år 1911 ett försöksverk igång på Önan (Verk U), von
Kochs metod gick ut på att vid den höga temperatur, som är rådande i den elektriska ljusbågen, oxidera luftens kväve samt överföra de bildade kvävoxiderna till salpetersyra (resp.
nitrat). Han arbetade alltså efter samma princip som Birkeland och Eyde först framgångsrikt
tillämpat. Apparaten var emellertid av en ny av von Koch uppfunnen konstruktion, vilken
lär medgivit en något högre koncentration av kväveoxiden i den upphettade luften, varigenom den därefter följande absorptionen underlättas. Något högre utbyte pr kilowattår
lär däremot icke uppnåtts och detta torde ej heller varit att vänta, då man redan enligt
Birkeland-Eydes förfarande synes ungefärligen uppnå det teoretiska utbytet per kilowattår.
Aktiebolaget Elektrosalpeter har kontrakterat med staten om förhyrande av 12 000 kW
för en salpetersyrefabrik vid Stallbacka, vars grundläggning begynts (Verk nr 14). Denna
fabrik är avsedd att arbeta med Birkelands och Eydes ugnar. Vid detta förfarande erhålles,
som känt torde vara och som redan antytts, genom den från ugnarna kommande gasens
absorption i vatten under fortsatt oxidation genom det uti stort överskott fortfarande
inblandade syret en utspädd, cirka 30 % -ig salpetersyra, vilken som sådan har en mycket
ringa användning. Birkeland-Eydes förfarande gick ursprungligen endast ut på att med
denna utspädda syra behandla kalksten, varvid erhålles en lösning av kalciumnitrat. Genom denna lösnings indunstning erhålles saltet i fast form och bildar gödselmedlet kalksalpeter. Per kilowattår erhålles cirka 950 kg, kalksalpeter med 13 % kväve, motsvarande
125 kg bundet kväve. Om detta åsättes ett värde av 1 kr per kg - ett pris som visserligen är
lågt även före kriget, men som lämpligen kan användas i försiktiga kalkyler - så kommer
man således till ett produktionsvärde av endast kr 125 pr kilowattår. Detta är så litet att
metoden, för så vitt den avser kvävegödselmedel, endast undantagsvis kan komma i fråga,
nämligen då man har ytterst billig vattenkraft. Så är fallet t ex. vid Rjukan där en fallhöjd
på hundratals meter är förenad med en mycket stor krafttillgång så att ett kilowattår, som
redan omnämnts, kan erhållas för 20 kr eller måhända lägre. Metoden har därför för
framställning av kvävegödselmedel ej funnit användning utom Norges gränser. Detta beror således därpå att karbidkvävemetoden är betydligt mer ekonomisk. Enligt densamma
erhålles per kilowattår 2,1 ton 20 %-igt kalkkväve, motsvarande 420 kg bundet kväve.
Låt vara att detta har något lägre värde än salpeterkväve, så att 80 öre för kvävet i kalkkväve
korresponderar med 1 kr pr kg kväve i salpeter och att kol samt bränning av kalksten
tillkommer på råmaterialkostnaden, så framgår dock denna metods överlägsenhet, vilken
även visas därav att karbidframställningen med framgång kan drivas vid ett kraftpris av 40
kr per kilowattår. Betydligt annorlunda ställer sig saken, sedan man funnit ett billigt sätt
att med hjälp av koncentrerad svavelsyra, som regenereras, koncentrera den först erhållna
utspädda salpetersyran till en halt av 98 %, eller den styrka som krävs för framställning av
sprängämnen, vartill den mesta salpetersyran åtgår. I form av högkoncentrerad salpetersyra
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hade det bundna kvävet före kriget ett värde av, lågt räknat, 1:80 kr pr kg. Och en inhemsk
salpetersyretillverkning är synnerligen önskvärd, närmast av militära skäl. Fredsförbrukningen inom Sverige av högkoncentrerad salpetersyra utgör 3 500 – 4 000 ton motsvarande
750 - 890 ton bundet kväve. För framställning härav erfordras 6 200 - 7 100 kW.
För framställning av fosfatgödselmedel har AB Difosfat en försöksfabrik på Västra Malgön (Verk nr 15) för 130 kW. Bolaget arbetar enligt en av undertecknad uppfunnen
metod, som avser att kunna framställa ett fullgott fosforsyregödselmedel även ur fattiga
råvaror, närmast apatithaltiga avfall från separering av järnmalm vid de norrbottniska
malmfälten. Metoden går ut på att under användandet av ett diafragma elektrolysera en
lösning av natriumperklorat, varvid i anodrummet syra och i katodrummet alkalilös-

Principen för Birkelands och Eydes ugn som skulle ha använts i AB Elektrosalpeters anläggning.
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ning erhålles. Med syran urlakas apatiten och ur dess lösning utfälles med alkalit dikalciumfosfat (difosfat). Elektrolyten regenereras sålunda och användes på nytt. Produkten
håller 35-40 % löslig fosforsyra av högsta gödslingsvärde.
Aktiebolaget Trollhätte Cyanidverk anlägger en fabrik vid Stallbacka. (Verk nr 16), som
skall arbeta efter doktor A. Lindblads metod för att ur fältspat eller kalihaltiga bergarter
framställa som första produkt cyankalium, alltså dels utvinna kali ur mineralet, dels
binda luftkvävet. Kraftbeloppet är 2 050 kW.

Grafit
Konstgjord grafit framställes enligt amerikanaren Achesons uppfinning på det sätt att av
kokspulver med tjära som bindemedel pressade föremål, såsom elektroder osv., medelst
en genomledd elektrisk ström upphettas till cirka 3 000 grader då de övergå till grafit.
Den konstgjorda grafiten användes till elektroder, huvudsakligen för elektrolys, till färg,
smörjmedel mm. Per kilowattår erhållas cirka 2,8 ton.
Närstående är Höganäs-Billesholms Aktiebolags tillverkning i Stallbacka (Verk nr 17),
varest enligt överingenjör Sieurins förfarande antracit grafiteras för att sedan i Höganäs
bearbetas till elektroder. Effekten 850 kW användes för denna anläggning, som hyr sitt
utrymme hos Elektrotermiska AB.
Skandinaviska Grafitindustri Aktiebolaget bygger vid Stallbacka (Verk Nr 18) under
ledning av doktor J. Forssell en anläggning på 800 kW för tillverkning av grafit.
Vidare har AB Degel på Önan en mindre anläggning (10 kW) för tillverkning av grafitdeglar (Verk nr 19).
Att få en inhemsk tillverkning av grafitelektroder av samma kvalitet som den Achesonska vore för den elektrokemiska industrin synnerligen välkommet.

Fosfor
Aktiebolaget för kemisk och elektrokemisk produktion har vid Stallbacka uppfört en
fabrik för tillverkning av fosfor, vilken kom igång i slutet av år 1916. Principen för den
elektrokemiska produktionen av fosfor, vilken torde praktiskt talat har undanträngt den
äldre, från Scheele härstammande metoden, går ut på att i elektrisk ugn upphetta råfosfat (trikalciumfosfat) med kvarts och kol. Kvartsen utdriver fosforsyreanhydrid, som
reduceras av kolet. Fosforångorna upptas i lämpliga förlag, där de förtätas till gul fosfor,
vilken sedan genom upphettning i slutet kärl överförs i röd fosfor. Den röda fosforn
är som bekant nödvändig för tändsticksfabrikationen. Det är synnerligen glädjande att
denna för vårt land naturliga och behövliga industri nu upptagits - närmast i följd av
kriget. Det borde egentligen ha skett långt förut. Stallbackafabriken arbetar med 500 600 kW. Även vid Gullspång finnes numera en fosforfabrik (AB Reductor) för 400 - 500
kW. Per kilowattår erhålls cirka 350 kg fosfor.
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Sammanfattning
Vi har nu hunnit till slutet av vår översikt. Av det anförda framgår, att 16 elektrokemiska
anläggningar, baserade, på kraft från Trollhättan, för närvarande är igång och att dessutom fyra är under byggnad. Det kraftbelopp som de 16 i gång varande anläggningarna
under år 1917 förbrukade utgör cirka 57 000 kW. Värdet av deras produkter kan enligt
de före världskriget gällande priserna beräknas till cirka 22 miljoner kronor pr år - med
nuvarande priser säkert tredubbelt. Det i den elektrokemiska Trollhätteindustrin investerade kapitalet kan skattas till cirka 20 miljoner kronor. Hela denna industri har
kommit till stånd på den korta tiden av åtta år, i det den första anläggningen påbörjades
år 1910. Detta är i sanning en oerhörd utveckling på kort tid.
Det är av intresse att tillse vad den elektrokemiska industrin har för betydelse för
Trollhätte kraftverk. Enligt Kungl. Vattenfallsstyrelsens berättelse angående Statens
Vattenfallsverk under år 1916 producerades sagda år i Trollhättan i runt tal 369 millioner kilowatt-timmar. Härav förbrukade industriområdet vid Stallbacka och Vargöns
Aktiebolag 239,4 millioner kWh, vartill synes böra läggas några millioner kWh för
förluster i transformatorer och linjer. Fullt 2/3 av Trollhättekraften har därför under
1916 förbrukats av den elektrokemiska industrin och under år 1917, då så mycken ny
elektrokemisk industri tillkommit, har denna förbrukning sannolikt vuxit till 75 % av
hela den levererade Trollhättekraften. Med andra ord: Trollhätteverket lever huvudsakligen på den elektrokemiska industrin. Det pris som denna industri hittills betalat, rör
sig omkring 50 kr per kWår. En eller annan på sista tiden tillkommen industri har dock
måst betala ett avsevärt högre pris.
En fråga av intresse är: hur kommer det att ställa sig i framtiden med den elektrokemiska
industrins utveckling vid Trollhättan? Enligt vad överingenjör W. Borgqvist meddelat,
beräknas vid slutet av 1918 ett kraftbelopp av 105 000 kW vara disponibelt vid Trollhättan. Sedermera kan, efter Vänerns reglering, detta belopp ökas till cirka 200 000
kW, vartill kommer 45 000 kW vid Lilla Edet och 25 000 kW vid Vargön, eller inalles
cirka 270 000 kW. Kraft, tillåtande en flerdubbling av den nuvarande elektrokemiska
industrin vid Trollhättan, torde således bli disponibel.
Man kan då vidare fråga: Blir måhända kraften vid Trollhättan så starkt tagen i anspråk
för andra ändamål, vilka till äventyrs medgiva att betala ett högre kraftpris, att det på
den grund är föga utsikt för en vidare utveckling av den elektrokemiska industrin? Till
belysande av denna fråga må erinras om följande. Enligt en av direktör R. Dahlander
för några år sedan verkställd beräkning skulle av kraften vid Trollhättan för drift av
statens järnvägar kunna tas i bruk cirka 10 000 kW, varvid dock förutsattes, att kraften
transporterades till så pass stora avstånd, att kostnaden blev något högre än vid drift
med stenkol. Även om man härtill lägger vad enskilda järnvägar kunna behöva samt
tänker sig att behovet framdeles skulle avsevärt ökas, så synes det dock bliva ett relativt
litet kraftbelopp, som kan tänkas åtgå för järnvägsdrift efter järnvägarnas eventuella
elektrifiering.
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En annan beräkning av intresse för att visa, att de kvantiteter kraft, som kunna tänkas
åtgå till andra ändamål, äro relativt små, är följande. Enligt Kungl. Vattenfallsstyrelsens
ovan citerade berättelse förbrukade Göteborgs stad för sina ändamål, dvs. belysning,
spårvägsdrift och annan motordrift ej mer än 52,6 miljoner kWh, mätt vid transformatorstationen i Göteborg. Vid ett fullt utnyttjande, av kraften, alltså med en årlig
drifttid av 350 x 24 = 8 400 timmar pr år, varmed den elektrokemiska industrin räknar,
motsvarar detta ej mer än cirka 6000 kW. Denna siffra borde, något ökas för att inkludera (den gagnlösa) förlusten av kraft i ledningen från Trollhättan till Göteborg, men
det blir dock inte mycket. Sekundärstationerna i andra samhällen, dvs. Skara, Skövde,
Alingsås med flera, som matas från Trollhättan, representera endast obetydliga belopp,
jämförda även med Göteborg.
Slutligen har på senare tid tillkommit planerna på elektrifiering av jordbruket. I betraktande av att lantbrukets utnyttjningstid för kraften är minimal, att mycken kraft förloras
vid transport och transformeringar och att lantbrukarna dock knappt kunna undvara
dragare – så vitt de ej skaffa sig automobiler för transporter till närmaste järnvägsstation
– så synes dock utsikterna att för lantbrukets elektrifiering kunna avsätta större kvantiteter kraft från Trollhättan skäligen små. Att lantbruket kan betala ett högre pris per KWh
än den elektrokemiska industrin är otvivelaktigt, men detta kompenseras i väsentlig grad
av den ringa utnyttjningstiden. Det synes väl även osunt att tänka sig huvudparten av
Trollhättekraften utnyttjad endast t ex 1 000 timmar per år.
Kort sagt, enligt min förmening är det ingen anledning att anta eller önska att den
elektrokemiska industrin vid Trollhättan icke skulle, ytterligare utvidgas eller rent,
av gå tillbaka, och de energiska strävanden, som gjorts för att finna annan användning för kraften, synes delvis, nämligen då det gäller lantbruket, rent av i viss mån
konstlade.
En särskild anledning att, såsom nu skett, något beröra framtidsutsikterna för den
elektrokemiska industrin i Trollhättan föreligger även på grund av några uttalanden
som överingenjören W. Borgqvist gjort i ett föredrag om ”Utnyttjandet av statens
vattenkraft” vid Svenska Teknologföreningens årsmöte 1917. Herr Borgqvist yttrar
bl. a: ”Det är ganska sannolikt, att det en gång framdeles blir lämpligt att använda
nära nog all prima kraft i Göta älv för motordrift och belysning, i den mån den
elektrokemiska industrin bortflyttat till kraftkällor, där energi på grund av mindre
konkurrens av betalningskraftiga avnämare har lägre försäljningsvärde, eller övergått
till användning av sekunda kraft. Här må nämnas, att kontrakten med den elektrokemiska industrin i Trollhättan äro uppgjorda på relativt kort tid och utlöpa successivt så, att prima kraft kan, därest det blir erforderligt, i större utsträckning göras
disponibel för borgerliga behov samt elektromekanisk industri, vilken på grund av
sitt vida större produktionsvärde pr KWh använd energi och sin vida större förmåga
att giva arbete åt yrkesskicklig personal givetvis bör hava visst företräde framför den
elektrokemiska industrin.”
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Den av överingenjör Borgqvist sålunda behandlade frågan är onekligen väckt i synnerligen god tid nämligen om man tar i betraktande de magra resultat, som ansträngningarna att avsätta Trollhättekraft till borgerliga och mekaniska ändamål hittills
medfört och att kraftverket huvudsakligen lever på den, av det citerade yttrandet att
döma, mindre väl sedda elektrokemiska industrin. Yttrandet att den borgerliga och
mekaniska industrin kan betala mer för kraften bör modifieras, såsom ovan framhållits, kan den betala mer per kWh, men per kWår blir läget lätt ett annat. Utförligt
har jag belyst denna fråga i ett föredrag vid Svenska Teknologföreningens årsmöte
för 10 år sedan, och ber jag få hänvisa till detta föredrag och den därpå följande
diskussionen. Beträffande den elektrokemiska industrins hänvisning ”till kraftkällor, där energi på grund av mindre konkurrens av betalningskraftiga avnämare har
lägre försäljningsvärde”, d. v. s. till Norrland, så bör framhållas, att därpå är icke
alltför mycket att räkna. Norrland har svagt utvecklade kommunikationer, ett hårt
klimat och svåra arbetareförhållanden, så att enbart några kronors skillnad i priset
pr kilowattår kommer icke att förmå den elektrokemiska industrin att draga sig dit.
Konkurrensen med Norge med dess billigare och bättre belägna kraft får ej heller
förbises.
Överingenjör Borgqvist uttalar även den förhoppningen, att den elektrokemiska industrin skall övergå till användning av sekunda kraft. Upprepade gånger är emellertid
framhållet, att några särdeles stora förhoppningar icke böra grundas härpå. Det är också
oförnöjsamt gentemot den elektrokemiska industrin, som utnyttjar kraften likformigt
året runt och därigenom fullständigt utnyttjar kraften samt garanterar kraftsäljaren en
bestämd inkomst - i motsats till andra förbrukare, som tvinga kraft försäljaren, att städse
hålla ett kraftbelopp, motsvarande spetsbelastningen, till disposition, och förbrukar ett
ovisst antal kWh - att begära att den skulle gå tillbaka till att utnyttja kraften endast
under vissa delar av året eller under natten.
Av intresse är det att jämföra utvecklingen vid Trollhättan med utvecklingen av ett annat
centrum för elektrokemisk industri, nämligen Niagara. Vid mitt besök där för 6 år sedan
fanns 13 st. elektrokemiska anläggningar för tillverkning av ferrolegeringar, aluminium,
alkali och klor, klorat, grafit, karborundum, korundum och karbid, inalles förbrukande
cirka 60 000 kW. Amerikanarna brukar beteckna Niagara som ”the electrochemical
centre of the World” - av vad vi ovan sagt framgår emellertid att Trollhättan både ifråga
om använd kraft och mångfalden av produkter gott kan mäta sig med sin amerikanske
medtävlare.
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Boken om Trollhättan
Av Thyra Fogel, Ragnhild Lundbäck och Ruben Aronsson
(Boken är skriven år 1942, på uppdrag av Trollhättans lärarkår, för att ge en handledning vid
skolundervisningen om traktens fornminnen och i dess historia. Den baserar sig på uppgifter från
herr G. Lundén. Innehållet är något bearbetat, förkortat och har illustrerats.)

Offerskålar eller älvkvarnar
Offerskålar, populärt kallade älvkvarnar, kallas vissa runda små fördjupningar, som man
återfinner redan på gamla stenåldersgravars takhällar, på andra stenar ute i markerna
samt på stenar, som ligger intill odlingsmark. Offerskålarna kallas älvkvarnar, eftersom
folktron menat, att människorna offrat till älvorna i dessa. Numera vet man, att folket
offrat i dessa skålar till de avlidnas andar och för god årsväxt. Offren har utgjorts av olja,
säd och värdefulla saker.
Man finner alltid offerskålar på gravfälten invid gamla odlingar. Är odlingen av hedenhös, finnas älvkvarnarna i närheten. Här har man synbarligen offrat för att få en god
årsväxt och en god skörd. Skålarna finns oftast på solsidan av odlingsmarken.
På slättbygder, där bergmark inte funnits, har man måst nöja sig med lösa stenblock.
Man vet, att så sent som i slutet av 1800-talet offrades i Småland i sådana offerskålar
åt älvorna, som det sades. Stenarna kallades också älvkvarnar, och med älvorna menade
man de avlidnas andar och mytiska väsen.
Offerskålarna är mestadels lika. De är runda, eller ovalformade och ha större bredd än
djup. Ibland är fyra skålar placerade intill varandra så, att de bilda ett kors. Skålarna

Offerskålar eller älvkvarnar är vanliga i Trollhättetrakten.
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är då sammanbundna med urgröpta rännor. Ofta förekommer så kallade blodrännor,
skålar i rad med urgröpningar emellan. Sågarebyn Trollhättan ägde även åkerbruksbygd
och man har funnit många offerhällar inom samhället, till exempel vid Lilla Hojum,
Hojums grusås, kvarteret Trädgårdsmästaren å Egna Hem, Stallbacka-området, Malöga,
Torsered och Hälltorp.
Skålarnas antal varierar från 4 till 70 stycken på varje ställe. De fyra skålarna finns på
Stallbacka i en lös sten. Det största antalet finns vid Malöga Helgesgård. På Storekulle
mellan Rånnum och Nygård finns tre offerhällar. På en offersten vid Hullsjö finns
”fotavtryck”, ”solhjul” och ”kors”. I Väne härad är nu kända ett 50-tal platser med
offerskålar. Skålar förekom redan på dösar och gånggrifter och de blev allt talrikare på
hällkistorna. En hällkista har hittats i Trollhättan. Skålristningarna är alltså från 20003000 år f Kr och fanns ända till forntiden slut.

Minnen från istiden
Vid besök på Malöga ser man en typisk
bebyggelse på en grusås och hur det såg
ut vid landisens avsmältning.
Då var hela landet ända bort till Halleoch Hunneberg en enda stor, våldsamt
brusande isälv med kraftiga virvel- eller
malströmmar. Inuti de största virvlarna
i det jämförelsevis lugna mitthålet upplagrades en hop sand och rullstensgrus.
Allt eftersom isen smälte, och drog sig
längre bort, flyttades även jökelälvens
mitthål allt längre och längre bort, och
gruset kom då inte att lagras i en enda
stor hög utan i en lång vall eller ås.
Exempel på sådana upplagringar är
sandåsarna vid Malöga och Hojum.
Bevis såväl för vattnets höjd som för
dess virvlande rörelse är jättegrytorna.
En större sådan och fullständigare än
de övriga fanns något söder om Trollhättans kyrka men förstördes då kraftkanalen byggdes.

Flera jättegrytor finns längs älven. Denna ligger
inte långt från nuvarande kanalmuseet.

Då områdena vida omkring länge förblev sankmarker, var Hojumsbanken och Malöga länge förutom bergshöjderna de lämpligaste platserna för bosättning.
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Sankmarkerna på Malöga har sedermera uppkommit genom de bägge konstgjorda höjningarna av älvens nivå dels på 1750-talet samt dels 1910, totalt cirka 2,5 meter vid högvatten. Genom området flyter Stallbackaån, även kallad Hedån, vilkens vatten numera
avleds genom en tunnel, som går under staden och mynnar ut nedanför Polhems sluss.
En annan tunnel för stadens vattenledning är sprängd under älven. Den leder vattnet
från renings- och uppfordringsverket på Hjulkvarn till vattentornet på Fagerstrand.
På Slättbergen kan man tydligt se, hur isen på stora områden planslipat bergytan och
lika tydligt kan man märka isräfflorna vilka alltid förefinnas i den riktning, som isen
rörde sig eller från norr till söder. Ett utmärkt tillfälle att iaktta samma sak har man t ex
på bergen norr om kyrkan mellan kraft- och bergkanalerna.

Järnåldersgravar
De äldsta järnåldersgravarna utgöras av markgravar och är från den förromerska tiden.
De återfinnas i grusåsar och är ibland utmärkta genom en s k. visarsten.
Vid tiden för Kristi födelse ersätts flatmarksgravarna av större eller mindre jordkullar.
Vid utgrävning av dylika hittar man urnor och föremål. I trakten av Trollhättan är det
gott om järnåldersgravar. Bland dessa märkas järnåldersgravarna vid Tunhems kyrka och
vid Stallbacka samt den s.k. Kungshögen vid Hol. I Väne härad är ett 40-tal gravfält
kända.
Bautastenar, skeppssättningar och enkla eller sammansatta domarringar är även minnen
från denna tid. Domarringarna vid Vårvik har ursprungligen varit sex stycken. Fyra är
nu kvar, tre med 11 och en med 8 stenar. Dessa domarringar vid Vårvik är sammansatta. Invid en sådan större domarring påträffas understundom även
en mindre sådan, populärt kallad
förstuga. Vid Åkerström finns en
sådan krets med förstuga.
Snorre Sturlasson sade att man höll
ting på fädernas gravar och blotade
där. I den stora stenkretsen hölls
troligen ting eller där samlades
man. I den mindre ringen, förstugan, där var offerstället och där
blotade man. På andra sidan den
stora ringen var tydligen en begravningsplats
Bautastenar är resta över berömliga
män, även sådana som dött i främmande land eller fallit i viking.

Domarringarna vid Åkersström har en s.k. förstuga.
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Olaus Magni säger: ”Bautastenarna restes på höjder och invid vägarna till minne av stora
män och å platser, där väldiga drabbningar utkämpats.” Snorre Sturlasson sade: ”Över
jäve män kastade man hög och över män, som stora ting uträttat, restes bautastenar.”
Vid Hojum ha ursprungligen funnits åtminstone 6 sådana bautastenar.
Fornborgarna i våra trakter är tydligen att hänföra till den romerska järnåldern och
folkvandringstiden. De är stora stenrösen, skansar eller vallar och återfinnas på bergens
krön. I Göta älvdal är 14 st. fornborgar kända från Torslanda till Halleberg. Inom
Trollhättans stad invid Flottbergsströmmen ligger en av dessa. En förskansning har gått
runt berget och vid porten märkas ytterligare två förskansningar. Man har funnit spår
av förbränning inom borgen och i dess mitt har tydligen funnits en damm. Borgen
har även en tydlig ingång. I passet mellan Häcklan och Halleberg återfinnes en annan
fornborg.

Hojumsgårdarna
Namnet påträffas först i rättegångsprotokoll från 1542, där det omtalas hur Per i Hojum
efter ett besök hos Gunnar i Stavered blev ihjälslagen. Då skrevs namnet Hogen, dvs.
höga bygden. Namnet syftar på bankarna. Hem och Um är gamla namn, som avser de
första mer betydande bebyggda platserna i en trakt. Hojums marker var vidsträckta och
innefattade större delen av den plats där Trollhättan nu är beläget. På 1500-talet bestod
Hojum av två gårdar, den ena skatte- och den andra frälsegården. Den senare är Lilla Hojum. Många olika ägare till gårdarna är kända. Bland annat nämns på 1500-talet ägaren
av hela Väne härad, greve Svante Stures till Hörningsholms änka, Märta Leijonhuvud.
En annan bemärkt person, som innehaft gården, är översten vid Västgöta-Dals regemente Wilhelm von Salzburg, som bl.a. deltog i 30-åriga kriget. På 1700-talet ägdes
gården av karolinen Gustaf Dahlberg. Platsen för nuvarande kanaltorget kallades ända
in på 1800-talets mitt Dahlbergs hage.
Hojums skattegård gavs i förläning åt Lennart Torstensson men indrogs vid reduktionen
på 1600-talet till kronan. Gilius Hillerström och David Jocknick var senare ägare. År
1801 anslogs Lilla Hojum till boställe åt slussverkets kamrerare. Därefter utarrenderade kanalverket de två Hojumsgårdarna och först efter en 300-årig skilsmässa återförenades de.
Hela åsen däruppe var i gamla tider bebodd. Åsen är nu förstörd genom att staten där
tagit grus till kanalbygget. Man har i åsen funnit flatmarksgravar, som är gravar utan
sten och med eller utan urna. Två av bautastenarna, som stod i vägen, ställdes först i
moraset nedanför men återflyttades till kullen vid sidan av vägen år 1925. Rester av två
avslagna stenar står vid kyrkogården. En sten blev grindstolpe.
Det påstås, att det funnits en domarring vid Hojum. Man har också gjort fynd av
gamla yxor. Bortom åsens slut finner man ett annat gravfält med gravstenar i ringar, en
varggrop mm. Längre bort åt samma håll ligger en försvarsvall, troligen uppkastad på
1600-talet. Hojum var bebyggt vid Kristi födelse.
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Gravfältet på Ängens gård
I skogen bakom gården Ängen något åt sydväst ligger ett gravfält bestående av ett 60-tal
gravar. De flesta av dessa rösen är järnåldersgravar, men några av dem är troligen från
bronsåldern.

Slipstenen vid Svenäcker
Slipstenen utgörs av en något urholkad infällning av kvarts i bergåsens granitmassa.
Urholkningen har blivit till genom att stenåldersmänniskorna här slipade sina stenyxor
mot berghällen med den hårdare stenarten. Ytan är också alldeles glatt och fin. Sådana
sliphällar, vilka är ganska sällsynta i dessa trakter, brukar vara belägna nära ett vattendrag
och en boplats och så är även här fallet, ty än i dag rinner en liten å i bottnen av den
nedanför bergryggen liggande dalgången. Under stenåldern rann här säkert en strid å
eller älv. Litet längre åt söder finns i samma bergås en ståtlig jättegryta, Prästgrottan
kallad. Svenäcker var nämligen Naglums sockens prästgård och en hel del av de präster
som bott där har ristat sina namn i grottans väggar.

Bronsåldersgraven vid Skogsstjärnan (Forngården)
Graven är från ungefär 1 400 före Kristus. Av gjorda fynd att döma förefaller denna grav
att vara omkring 3 400 år gammal. Graven rekonstruerades år 1936. Den hade raserats
vid ett vägarbete 1889 och vid planerandet av Skogsstjärnans trädgård.
I detta bronsåldersröse fann man en bälteshake, från bronsålderns andra eller tredje
period, samt en tvådelad, ornerad pincett från samma tid. Ett flertal hällar tydde på
en hällkista vilket även antyder gravens datering till den äldre bronsåldern. Då graven
förstördes år 1889 hittades däri en bronsdolk.

Hällkistan vid Skälsbo (mitt emot Poxens gård)
Man finner den om man följer landsvägen ner mot Åkersström och viker av på den
lilla sidoväg, som leder förbi den restaurerade domarringen. Då kommer man till en
bergshöjd med utsikt över älven mitt emot Poxens gård. Kistan är cirka 4000 år gammal. Den upptäcktes, ytterligt vandaliserad, år 1925 och iståndsattes år 1931. Några
takhällar var då nerfallna. Eftersom de var sönderslagna, ha de inte kunnat placeras på
sin rätta plats utan återfinnas inuti kistan. Fynden bestod av ett eldslagningsverktyg av
flinta, en spjutspets, en flintdolk, tre flintblad eller knivar, två skrapor, krukskärvor, kol,
ett sandstensbryne, fragment även urna och en mängd skärvor av flinta.

Forsarna med Gullön och Toppön
De olika fallen i Göta älv vid Trollhättan har en sammanlagd fallhöjd av 32 meter.
Gullöfallen finns på var sin sida om Gullön. Beteckningen östra respektive västra Gul— 69 —

Några av fynden från hällkistan vid Skälsbo var en spjutspets, en flintdolk och ett flintblad.

Hällkistan vid Skälsbo.
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löfallet är en mycket sen beteckning. De ursprungliga namnen är Gullöfallen samt
Tjuv- eller Nolfallet på öns västra sida.
Sedan kommer Toppöfallet, omslutande den lilla Toppön. Den övre delen av dess västra
fåra kallas även den Tjuvfallet. Under Oskarsbron rinner Stampeströmsfallet, och sedan
följer ett lugnvatten kallat Hojums varp.
Där nedanför kommer de tre Helvetesfallen och sedan ett nytt lugnvatten, Olidehålan,
och till sist Flottbergsströmmen. Förr fanns vid Trollhättan många flera forsar, vilka ha
försvunnit genom vattnets uppdämning. Så fanns förr en följd av forsar från Stallbacka
udde ända ner till Åkersström. De flesta av dessa är dock nu genom vattenhöjningarna förstörda. Vid den numera helt borttagna Kavelströmmen vilken var en särskild gren av älven
låg Trollhättans första kallbadhus, ungefär i nya regleringsdammens nordöstra hörn.

Skräddareklinten
Skräddareklinten var ett stort klippblock, som sköt rakt ut över Nolfallet mittför Skogsstjärnan. Om denna klint berättas följande sägner: En skräddare, som bodde på västra
sidan av älven, hade fått en flicka kär och ville gifta sig med henne. Hon var dotter till
en rik man, som bodde på östra älvstranden, men då skräddaren var fattig, ville flickans
fader inte tillåta giftermålet utan sade nej. Då han såg hur dottern sörjde, gav han till
sist vika för de ungas böner och lovade, att de skulle få gifta sig, om skräddaren kunde
sy brudklänningen, sittande på den spetsiga klippa, som sköt ut över Gullöfallet. Denne
grep sig verket an, sömmade och sydde av hjärtans lust. Allt gick bra, och klänningen
blev färdig. Han hade endast kvar att slå knut på tråden för att fästa denna. Men just då
såg han upp och fick se flickan, som stod mitt emot på Gullön och sträckte armarna mot
honom. I glädjen och ivern glömde han, var han befann sig, sträckte ut armarna emot
henne, förlorade balansen och störtade ner från sin höjd i det vilda, brusande svallet.
År 1742 berättar Kalm: I forna dagar skall det ha varit en skräddare, som för någon sin
missgärning blivit dömd till döden, men som dock skall ha bekommit sin frihet med att
lösa sitt liv därigenom, att han skulle sitta ytterst på samme klint med benen hängande
över fallet och där sömma en klänning färdig. Han sägs även gjort så och fått klänningen
så nära färdig, att inte mera var övrigt än att dra ut tråden, som han sömslagit med. Han
sägs och efter goda vänners råd och varning kunnat hålla sig så, att han inte koxat ned
på den häftiga strömmen, men nu vid det han begynte dra ut tråden, skall han börjat
kasta ögonen ned på det med gruvlig häftighet fallande och brusande vattnet, då han
som tros därav blivit yr i huvudet och förfärad samt strax tumlat ned från klinten i det
brusande fallet och således omkommit. Andra säga, att det varit en skräddare, som skulle
göra sitt mästerstycke.
Skräddareklinten rasade och nedföll i strömmen den 1 april 1755 enligt en anteckning
i Naglums kyrkobok där det heter ”och strax därefter uppkom såsom en dimma eller
rök utur älven och hördes ett långsamt dån”. Den sista resten rasade någon gång på
1890-talet. Numera synes knappast något spår av Skräddareklinten.
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Tjuvhålan
Om Tjuvhålan berättas följande sägner:
På gården Kjerten tjänade en flicka, vilken en dag plötsligt försvann och inte vidare avhördes. Tiden gick, och man hade nästan glömt bort henne. Hon hade emellertid blivit
bortrövad av ett tjuvband, som hade sitt tillhåll i en klyfta vid fallen. Denna klyfta eller
håla täcktes av ett jättestort klippblock, vilket nästan tycktes sväva i luften. Ingen väg
ledde dit ned, utan rövarna klättrade med fara för sina liv utför bergväggen, som stupade
lodrätt ned mot fallet. Ingen visste heller om deras gömställe, och de hade länge gjort
trakten osäker. I flera år hade de hållit flickan fången och hade aldrig låtit henne komma
utanför hålan. Men nu led det mot jul, och, flickan bad så bevekande att få gå fram till
bygden och hämta litet julhalm att lägga på golvet i hålan. Hon fick också löfte om att
göra detta men måste först med ed lova att inte visa sig för någon och att inte tala till
någon människa. Hon kom i skymningen fram till gården, där hon haft tjänst, smög sig
fram och såg genom fönstret in i stugan. Hon såg då, att denna var tom, men att över
den flammande elden i den öppna spisen hängde en kokande gryta. Hon förstod att
matmodern inte kunde vara långt borta och skyndade in, gick fram till spisen och sade
högt och tydligt till grytan. – Jag är Annika, som blev borta för många år sedan, och
jag är hos rövarna, som bo vid fallet. Jag har bara fått gå hem för att hämta litet julhalm
men måste gå tillbaka igen. Följ mina spår!
Matmodern, som var inne i kammaren bredvid, hörde som beräknat var dessa ord.
Sedan gick flickan till ladan och hämtade en halmkärve samt återvände med den till
tjuvarnas håla. Men under det att hon gick, lät hon då och då ett halmstrå falla till marken, och genom att följa dessa kunde man komma tjuvarna på spåren. Till en början
trodde man det inte vara möjligt, att de kunde finnas därnere, men snart såg man rök
stiga upp ur klyftan och snart hade man rövarna fast.
Olaus Magnus skriver år 1555, i sin från Rom utgivna ”Historia om de nordiska folken”:
Invid det väldiga fallet vid Trollhättan eller Trollets huva finns en beryktad rövarhåla,
till vilken man kan komma på en smal stig, som användes uteslutande av rövarna själva.
Eftersom strömmen är så våldsam och full av virvlar, kan ingen falla på misstanken

På Wilhelm Kruses karta från 1714 anges Tjufveboden eller Tjufholet på östra stranden vid Stora Toppön. Det står
också att Tjufvefallet bryter master, dvs. timmer som gick utför fallet bröts sönder.
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att illgärningsmän här skulle kunna samla sig i synnerhet under sommartiden. Under
vintern däremot röjas de genom röken, som stiger upp från deras tillflyktsort och infångas hasteligen samt föras i häkte, och deras rov av dyrbart husgeråd, silver, guld och
värdefulla pälsvaror tillfaller konungens handkassa. Om så inom en tid av sex månader
ingen laglig åklagare framträtt, åt vilken det stulna godset enligt lag och sedvänja bör
återställas, byggs på furstens befallning fartyg, som till den allmänna fredens upprätthållande avsändas på floderna ned till havet, eller anordnas det till andra försvarsändamål,
såsom vallgravars och ringmurars underhåll, allt efter fogdens omprövning.
På gamla kartor över Trollhättan anges Rövarhålan eller Tjuvboden ligga på västra älvstranden. I en skildring från 1669 av okänd författare berättas, ”att vid det fjärde fallet
på norra sidan har i forna tider, och då fejder pågått, varit ett tjuvenäste, som kallades
Trollhytte, emedan troll där skola hava bott tillförene”. Tjuvhålan rasade till större delen
någon gång på 1600-talet och utplånades helt genom ett nytt ras på hösten 1922. Troligt
är att namnet Trollhättan härleder sig just från höjderna på västra stranden. I heden tid
troddes det, att de var tillhåll för troll och annat otyg, och efter kristendomens införande
överflyttades denna folktro till att gälla tjuvar och rövare. I gamla tider hette det alltid
invid Trollhätta eller på Trollhätta, inte i Trollhättan.

Tors namn
Beträffande Tors bad på västra stranden berättas det sedan gammalt, att guden Tor här
hade sin badplats. Namnet Tor återfinns i gårdsnamnet Torsered och i Tors klint, namnet på den kala, runda bergstoppen ovanför Kvarnbacken eller Strömsbergsbacken.

Jättekastet (Trollsten eller Jordsten)
Om jättekastet på östra stranden en bit nedanför Elvius sluss berättas att när kyrkan i
Gärdhem byggts, störde klangen av klockorna jätten, som bodde i Kopparklinten. Hans

Jättekastet (Trollsten eller Jordsten), som enligt sägnen kluvits i två delar, ligger än idag sydöst om Hängbron längs
Kärlekens stig.
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hustru tog då klippblocket och knöt in det i sitt strumpeband för att från bergets brant
kasta det mot kyrkan. Men just som hon lyfte det för att slunga stenen brast strumpebandet och stenen föll ned på andra sidan om älven, där den ligger än i dag.
Enligt en annan version berättas, att när trollen eller jättarna regerade invid fallen, hade
en jättekvinna funnit stenen i sin strumpa och i sin förtrytelse kastat den över strömmen, varvid den vid nedslaget kluvits i två delar.

Kopparklinten
Kopparklinten med en höjd av 81 meter över havet användes enligt sägen av de gamla
som ättestupa.

Gullön
På Gullön brukade strandbyggarna vid Trollhättan under ofredstider gömma sina skatter och dyrbarheter, för att fienden inte skulle få tag i dem. Den lilla bro som ledde dit
revs sedan man lagt dit skatterna. Under Gyldenlövefejden 1676 gömde sålunda Hojumsbönderna en del ägodelar å Gullön, där likväl danskarna upptäckte och tog dem.

Näcken
Traditionen om Näcken eller Strömkarlen i Trollhättefallen har kvarlevat intill mycket
sen tid. Han troddes sitta på norra udden av Gullön och spela i månljusa nätter.
En engelsman Horace Marryat skriver 1863 i sin bok ”Ett år i Sverige”:
”Det är icke minst att förstå, huru den gamle och levnadströtte skalden kunde till sin
harpa sjunga någon vild och hänförande sång om hjältar och deras bragder samt därefter
kasta sig i den brusande strömmen, där han uppehåller sig, icke längre som en gammal
man utan i skepnaden av en Neck, vars musik arbetarna vid sågarna påstå sig i månljusa
nätter höra ljuda över vattnets brusande. Näcken i Trollhättan är för övrigt en god ande,
som straffar alla missdådare omkring Trollhättan.”
I mitten av 1800-talet bodde vid Åkersström en gammal skicklig fiolspelare, Ström-Ola
kallad, vilken sades ha lärt sin konst av Näcken.

Stastenen
Stastenen eller Starkodderstenen är en 3,5 meter hög bautasten rest å ett lågt bergparti
mellan Nohabs tackjärnsgjuteri och Ljungkvists villa. Den stod förr på den plats där
gjuteriet nu ligger, men var kullfallen när det byggdes, samt flyttades då och restes några
stenkast från sin ursprungliga plats.
Sagan berättar, att denna sten restes till minne av kämpen Starkad eller Starkodder
— 74 —

Aludräng. Han kämpade med åtta händer, dvs. han var i styrka jämbördig med
fyra andra kämpar. Här på denna plats utkämpades en tvekamp mellan Starkodder
och Hergrimer Halvtroll. Kampen gällde
en flicka, Ogn, vilken de båda ville äkta.
Kämparna möttes säger sagan där borterst
vid den övre forsen vid Edet dvs. Trollhättan. Lilla Edet var den nedre, Stora Edet
eller Trollhättan den övre forsen. Starkad
högg med fyra svärd, och där föll Hergrimer. Ogn beskådade kämparnas envig,
men när Hergrimer var fallen, tog hon
ett svärd och genomborrade sitt eget bröst
och följde honom i döden, ty hon ville inte
tillhöra Starkad. Allt vad Hergrimer ägde
bortförde sedan Starkad.

Älven och öarna
Göta älv, som flyter genom Trollhättan, utgör sedan gammalt till största delen gräns
mellan Västergötland och Bohuslän, och
således även mellan Sverige och Norge
under den tid, då Bohuslän tillhörde det Starkodderstenen har flyttats några gånger och står
senare riket. Ett undantag från älven som idag vid Starkoddervägen.
gränslinje utgör dock de tre socknar, Vassända, Naglum och Ryr, vilka ligga på västra stranden och sträcka sig från Vänersborg i
norr till Hjärtum i söder. Ett annat undantag är Lundby och Tuve socknar vid Göteborg,
vilka också trots sitt läge på västra älvstranden sedan gammalt hört till Västergötland.
Orsaken till dessa avvikelser är inte fullt känd. Enligt sägnen berättas, att under striderna
mellan svenskar och norrmän på 800-talet, bildade svenskarna spärr mot norrmännen
vid Åkerström och på Hisingen. I dessa socknar ha också ständiga gränsfejder utkämpats.
Göta älv omtalas redan år 150 av greken Ptolemaeus. Snorre Sturlasson jämte ett flertal
äldre författare kalla den endast »Älven», men namnet Göta älv anträffas i handlingar
först mot slutet av 1600-talet som en modernisering av det fornnordiska Gautelfr = älven, i vilken det fanns ett gaut. Gaut är detsamma som utgjutning, ström, fors. Gautelfr
är alltså strömmarnas älv, forsälven. Om någon älv skall kunna sägas göra skäl för detta
namn, är det väl Göta älv med dess mäktiga forsar vid Vargön, Trollhättan och Lilla
Edet. Den är 90,5 km. lång och sänker sig 44 meter på sin väg från Vänern till havet.
Folket, som bodde vid Gaut, kallades gautar, dvs. män från Gaut, och deras bygd kal— 75 —

lades Gautland. När bygden växte blev det i sinom tid ett större område, som fick detta
namn Götaland. Denna namnform förekommer dock först på 1400-talet, som motsats
till Svealand. Till Götarnas rike hörde förr även Bohuslän och norra Halland samt troligen Dalsland och Värmland.
Gauternas eller götarnas rike har efter allt att döma bildats under de första 300 åren
av vår tideräkning. Många av gauterna utvandrade söderut till trakten av Weichsel.
På 500-talet kom gauterna i strid med svearna i norr. En del fornborgar vittna ännu
härom. I Göta älvdal ha många hårda strider utkämpats. Dessa strider mellan svear och
göter varade troligen i flera hundra år. De slutade med att svearna fick övertaget, vilket
så småningom resulterade i att i lag stadgades ”att svear äga konung taga”. I konung
Kristoffers landslag står det: ”Av hedne värld är Sveriges rike sammankommet av Svea
och Göta land.”
Om striderna i dessa trakter har bl. a. Snorre Sturlasson mycket att berätta. Alfhem,
som ligger i Göta älvdal mitt emellan Trollhättan och Göteborg, var troligen säte för ett
av dessa genom sagan kända småriken, omfattande Bohuslän och säkerligen även Göta
älvdal. Efter den siste konungens, Algaut, fall togs det i besittning av sveakonungen
Erik Väderhatt, som här satte till styresman jarlen Rane den götske. Många av de andra
fylkenas hövdingar gav sig även under sveakonungen. Då emellertid Harald Hårfager
redan lagt bygden norrom Svinesund under sitt välde och Erik Väderhatt gjorde försök
att erövra även detta område, blev det strid konungarna emellan.
Harald hade år 872 härskepp ute och härjade hela vintern i Bohuslän. Detta låg ännu
på 800-talet under svearnas välde. Gauterna hade en här samlad vid gränsen runtom
allt landet. Om våren, då isen smälte, satte gauterna pålar tvärs över Älven, så att Harald
inte skulle kunna tränga upp i landet med skeppen. Harald lade sig då nedanför pålarna
och härjade och brände på båda sidor om Älven. Sedan kom gauterna med en stor här
och mötte konung Harald i en hård strid. Manfallet var stort och Harald vann seger.
Han for sedan vida omkring i Götaland med en krigshär och hade många strider på
båda sidor om Älven. Oftast vann han seger. Uti en drabbning föll Rane den götske.
Sedan lade Harald under sig allt land norr om älven och väster om Vänern samt hela
Värmland. Han satte till hövding häröver sin son Gutorm. Göta älvdal förblev dock i
sveakonungens händer. En dag då Gutorm låg med sina skepp vid älvmynningen för
att värja landet för härjande vikingar, kom en sjökonung Salve och började strid med
honom. I denna strid stupade Gutorm.
År 1026 möttes Sveriges konung Anund Jakob och Norges konung Olof Haraldsson
(Digre) i Kungahälla och slöt förbund med varandra mot Knut den store, konung i
Danmark och England. År 1064 drog Harald Hårdråde i Norge sina skepp förbi forsarna vid Trollhättan, troligen i den dalgång där Edsvägen sedermera gick fram.
Magnus Barfot, Norges konung, gjorde anspråk på hela landet väster om Vänern, fastän
detta redan formellt räknades till Sverige. Han kom därför i strid med sveakonungen
Inge den äldre. Magnus for 1099 eller 1100 med en stor här upp i älven och härjade
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i sveakonungens land. Vid Fuxerna gick de i land. När de kommit över en å, som rinner där, mötte de göternas här. Det blev strid, norrmännen blev slagna och flydde, och
många av dem dräptes i en fors (Sjuntorp?). Vid Huvudnäs skog, där Vänersborg nu
ligger har även flera strider stått. Folket, som bodde vid Älven, kallades älvgrimar.
Vid Malöga var redan under hednatiden trakten bebyggd. Offerstenarna med de 70
offerskålarna visar att här varit en forntida boplats. Möjligt är också att det vid en farlig
färd över vatten var brukligt att offra till gudarna för en god överfart. När kristendomen
infördes byggdes här en kyrka, vilken omtalas år 1334. Antagligen offrades i kyrkan till
helgonen för en god överresa. Mitt emot byggdes Naglums kyrka, vilken övergavs först
år 1800, och vilken säkerligen även under sin första tid användes som offerkyrka. Då
denna kyrka övergavs, eftersom den var så fallfärdig, att den inte gick att reparera utan
nybyggnad måste ske, sammanslogs de två socknarna Vassända och Naglum och ny
kyrka byggdes gemensamt. Denna är Gustav Adolfs kyrka, vilken fått sitt namn efter
dåvarande kungen Gustav IV Adolf. I denna kyrka finns i vapenhuset gamla gravstenar,
vilka förts dit från de gamla kyrkogårdarna vid Vassända och Naglums kyrkor. Där finns
även en kyrkklocka från Gustav Vasas tid, ditförd från Naglums kyrka.
I närheten av färjstället vid Malöga, Naglumssund byggdes tidigt ett slott eller fäste på
en av öarna i älven, vilken till minne av detta än i dag bär namnet Slottsön.
I älven ovanför vattenfallen ligger en mängd öar. Dessa är Korsön, Kolön, Bockön,
Grötholmen, Lövön, Flintön, Sågarön eller Ljuvön, Konvaljön, Slottsön, Ljungön,
Långön, Stallbackaön eller Vredens ö, Prästskedesholmarna, Spikön och Malgön. På
samtliga öar norr om järnvägsbron har upptäckts boplatser från äldre stenåldern. En av
dessa boplatser på Lövön utgrävdes år 1936.

På öarna norr om järnvägsbron och även i Boskogen-området finns de tidigaste lämningarna efter mänsklig aktivitet
i Trollhättetrakten från den äldre stenåldern.
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På öarna norr om järnvägsbron har man påträffat inte mindre än 26 verkstadsplatser för
tillverkning av flintredskap. Tusentals verktyg, stenyxor, skrapor, knivar av flinta, små
pilspetsar samt massor med avfall från tillverkningen (flera hundra kg.) har man funnit.
Verktygen är dels av flinta och dels av diabas från Halle- och Hunneberg och av kvarts. I
själva vattenlinjen har man kunnat skönja ett flertal eldstadsgropar och hyddrester. Det
var de första trollhätteborna, som här levde sitt liv för kanske 7000 år sedan.

De första Trollhätteborna
Man trodde länge, att Falbygdens boplatser var de äldsta, men genom upptäckten av
boplatser vid Vänersnäs i Vänern utanför Vänersborg och i Götaälvsområdet ådagalades,
att Götaälvsområdet och Vänerns sydvästra strand varit platsen för landskapets första
bebyggelse.
Inom Frölunda socken invid Göteborg hittade man ett tjugotal äldre stenåldersboplatser, och vid Sandarna inom Göteborgs stads område konstaterades människors tillvaro
redan för 9200 år sedan. Västergötland fick härigenom dubbelt så gamla anor än som
förut antagits.
Dess första invånare befann sig på ett primitivt utvecklingsstadium och kände inte till
megalitkulturen. De var fiskare, som från Själland och Jylland kommit över till Sveriges
västkust och därifrån tagit sig in i Västergötland. Längs Göta älv från havet till Boskogen
i Vassända-Naglum på gränsen till Hjärtum fann man 50 äldre boplatser. Den mest
kända var vid Backa i Nödinge. Från Boskogen till ovanför Vargön fanns inga dylika
boplatser.
Den naturliga slutsatsen blev den att fiskar- och jägarfolket gått Trollhättan förbi och
inte beträtt detta område.
Lantbrukaren Karl Eriksson i Ladugårdsbyn riktade omkring år 1925 uppmärksamheten på vissa fynd av slagen flinta, som gjorts på Lövön under Erikssons barndomstid,
då älvens vattenstånd var närmare 1,5 meter lägre än nu.
Geologin hade emellertid antagit, att den postglaciala strandlinjen ovan Trollhättefallen gick vid 42 meter över havet varför Stallbackaöarna måste ha legat helt under
vattenytan. Herr Erikssons påpekande föranledde emellertid en undersökning, och i
november 1932 fann man flintavfall från en boplats å Slottsön. I början av år 1934
företog Vattenfallsstyrelsen sänkningar av älvens vattennivå. Detta har senare upprepats
vid flera tillfällen.
Redan 1934 kunde man konstatera ett par stenålders boplatser på Lövön, och man har
nu efter en vid flera tillfällen fortsatt undersökning kommit till det resultatet, att inte
mindre än 26 sådana bo- och verkstadsplatser förekomma på de 13 öar vilka ligga norr
om järnvägsbron.
Man fann år 1934 cirka 500 flintredskap och massor av flintspån. De insamlade före— 78 —

målen är genomgående små och är typiska för den äldre stenåldern. Man fann kärnor,
borrar, köl-, hyvel-, skiv- och spånskrapor samt knivar av olika slag jämte små, primitiva
pilspetsar. Av dessa märktes så kallade tväreggade, bladformiga och eneggade.
De sistnämnda hittades på Bockön och var av lika hög ålder som de, vilka funnits i
Sandarna. Ett par hundra kg skärvor tillvaratogs. På Lövön konstaterades diabasverkstäder och ett 30-tal Lihult-yxor, 100-tals skrapor, skär- och spetsverktyg och massor
av diabasskärvor. På de övriga öarna fanns även diabasverktyg fast utan samband med
verkstadsplatser. Bland fynden på Lövön och Kolön märktes trindyxor av äldre typ.
På Lövön tillvaratogs ett flertal av skiffer och kvarts formade skrap- och skärverktyg.
Förekomsten av flinta och diabas visade att två skilda kulturformer här gått varandra till
mötes. Flintverktygen var sannolikt de äldsta och representerade ett skede före det, då
diabas från Halle- och Hunneberg togs till råvara för verktygstillverkningen.
Härmed konstaterades sålunda, att Stallbackaöarnas bebyggelse var av tidigare datum än
den s.k. megalittidens. Bebyggelsen sträcker sig med säkerhet ända till 7000 år tillbaka i
tiden. Det enda, som talade häremot, var geologernas uppgift om att Tapeshavets gräns
låg på 42 meters nivå vid Stallbacka vid en tid av högst 7000 år tillbaka. Alltså föreföll
en bosättning på öarna närmast efter denna tid otänkbar, då i så fall måste tänkas en
strandlinje, som var flera meter lägre.
Då gjordes en förfrågan hos H. Thomasson, en yngre geolog och pollenforskare, och
denne bekräftade, att han redan vid sina forskningar funnit, att Tapeshavet nådde sitt
maximum vid Stallbacka redan för 8000 år sedan. Thomasson ansåg, att tapesmaximum (stenåldershavets högsta höjd) vid Stallbacka inträffade cirka 6000 år f Kr. samt
att denna havsgräns stannade vid 37 meter i stället för vid 42 meter vid medelvatten.

Typiska fynd från äldre stenålderns Lihultkultur. 1. Lihultyxa, 2 Kärnyxa, 3-4 Skrapor, 5 Kniv, 6 Pilspets, 7
Handtagskärna, 8 Kärna.
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Alltså kunde här ha varit en bebyggelse under äldre stenåldern, något som även de gjorda
fynden bekräftade. Fackmannageologer, som tagit del av fynd och förhållanden här, ha
numera även uttalat den meningen, att Stallbackaöarna varit bebodda av människor
redan under tiden för Trollhättefallens uppkomst. Människans första framträdande vid
Trollhättan torde alltså kunna tidsbestämmas till åtminstone 7000 år före våra dagar.
Bosättningen torde ha ägt rum under en tid, då det så kallade stenåldershavet sträckte
sig ända hit upp med en fjord och då fallen inte fanns.
Här bjöds människorna en tillvaro i skydd mot såväl, djur som människor. Fjorden bjöd
på fisk och skogarna på villebråd. De enkla, lerklinade hyddorna byggdes nära vattnet,
och här var även platsen för verktygstillverkningen. Inne i hyddan och ibland även tätt
utanför densamma fanns en härd eller eldstad. På flera av holmarna har man anträffat
åtskilliga sådana.

Slottsön
På Slottsön, berättar sägnen, låg de beryktade Arngrimarnas borg och här bodde kung
Angantyr (Afzelius). På samma ö anlades sedan på 1360-talet av konung Håkan, Magnus Erikssons son, ett fäste, kallat Ekholms slott, i syfte att skydda den gamla färdvägen
Malöga - Naglums sund. Håkan hade vid fyra års ålder blivit vald till konung i Norge
och blev efter sin broder Eriks död vald till konung även i Sverige 1362, där han regerade
tillsammans med sin fader. Men redan 1363 inkallade stormännen Magnus systerson,
Albrekt av Mecklenburg. Magnus och Håkan kunde inte göra något verksamt motstånd
mot denne, utan redan i juli samma år hade de av det egentliga Sverige kvar endast en
del av Västergötland (Göta älvdal), Bohuslän, Dalsland och Värmland. Detta område
behöll Håkan kvar under sitt välde, även sedan Albrekt efter sju års strider gjort sig till
herre över det övriga Sverige.
Byggandet av Ekholms fäste skedde under kriget med Albrekt, och man förstår, att
denna punkt vid den uråldriga färdvägen mellan Sverige och Norge var en viktig plats
och Håkans mening var att genom fästet behärska denna. Hövitsman å slottet var
säkerligen under denna första tid riddaren Erik Kettilsson Puke. Inom kort blev även
slottet säte för ett län, Ekholms län, vilket omfattade Väne, Flundre, Bjärke och Valbo
härader samt delar av Ale, Åse och Viste. Den äldsta bevarade från Ekholm utfärdade
handlingen är ett pantbrev mellan Faste Lang och Ragnvald Erengislason, daterat den
11 juni 1378. Enligt detta skulle en ko vara värd 12 öre, en oxe 3 mark och en tunna
smör 5 mark.
Efter en tid hade emellertid även Albrekt råkat i onåd hos stormännen, bland vilka Bo
Jonsson Grip var den förnämste. Han var rikets drots samt länsherre över Finland och
2/3 av Sverige. Konungen hade flera gånger sökt frigöra sig från sitt beroende av Bo
Jonsson, men hade i stället alltid måst göra nya eftergifter. I förkänslan av att konungen
efter hans död skulle försöka att till kronan indraga hans stora egendomar, tillsatte Bo
Jonsson 1384 tio av rikets förnämsta herrar, vilka skulle bevaka arvingarnas intressen.
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Vid hans död två år senare sökte Albrekt också att göra sig till förmyndare för hans
änka och barn. Det blev nu öppen ovänskap mellan konungen och de tio herrarna och
dessa vände sig till kung Håkans änka, drottning Margareta av Norge och Danmark,
med bön om hjälp mot konung Albrekt. I ett brev daterat Ekholms slott den 5 januari
1388, överlämnade en av dessa herrar, Algot Magnusson Sture åt Margareta två fästen,
Opensten och Öresten, vilka behärskade infartsvägarna till Västergötland från söder.
Detta var den första trohetsförsäkran, vilken från svenskt håll gavs Margareta. Härmed
var brytningen med Albrekt ofrånkomlig. I drabbningen vid Åsle 1389 bröts konungens
välde över riket, en händelse, vilken hade Kalmarunionen till följd.
Drottning Margareta, hennes son Olof samt systersonen Erik av Pommern har besökt
slottet samt vid flera olika tillfällen vistats där. År 1404-05, vistades Margareta och Erik
där under en tid av två månader. År 1413 nämns i Eriks av Pommern skattebok namnet
Trollhättan för första gången, då där skrivs om Trollhätta kvarn, vilken ”ligger invid
huset ” (slottet), och som ”för räntan allena mal till husens tarv”, d. v. s. att mjölnaren
som arrende för kvarnen var skyldig att mala den spannmål, som gick åt till slottets folk.
Ekholms slott förstördes troligen första gången under Engelbrekts befrielsekrig.
Från denna tid finns en gammal sägen om Malögakungens bröllop. Ekholms slott innehades då av en dansk fogde, vilken som en tyrann regerade över bygden och höll sträng
uppsikt över dem, som inte villigt underkastade sig danskarnas välde. I Malöga bodde
då en styvsint storbonde, Finn Dagsson, som kallades Malögakungen. Denne fann nåd
inför fogden, ty han hade en vacker dotter, den fagraste i nejden, och henne hade den
danske fogden beslutat att ta till sin brud, detta dock mot hennes vilja. En dag ställde

Fynd från Ekholm. Till vänster två av det femtiotal armborstpilspetsar som hittas och till höger en tärning och en
spelbricka av ben.
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man sålunda till med bröllop. Många gäster var bjudna och hade också infunnit sig.
Många människor hade dessutom samlats för att se på festligheterna, då det plötsligt
uppstod en underlig oro bland folket. En pil viner genom luften, och slottsprästen, som
skulle viga de båda, segnar död till marken, träffad i hjärtat. Några män omringar fogden
och tar honom tillfånga, och ute i älven står Ekholms slott i lågor. Det var Engelbrekts
knektars och Väneböndernas verk (år 1434).
Fjorton år senare red konung Karl Knutsson Bonde sin eriksgata genom landet. Då
han hunnit till Skara, mottog han från Danmarks konung, Kristian I ett hotelsebrev,
som förebådade krigsfara. I anledning av detta gav han efter för böndernas böner och
lät iståndsätta de fem förfallna fästen, som behärskade infartsvägarna till riket. Bland
dessa fem fästen var också Ekholms slott. Hövitsman blev nu Lage Posse, fader till den
genom Viborgska smällen namnkunnige Knut Posse, vilken troligen föddes på slottet.
Under Posses tid som befälhavare blev slottet år 1452 belägrat av danskarna under befäl
av Kristian I. Han hade erövrat Lödöse och stod nu med sin arme på Stallbacka, där
han, slog läger (Dannebacken?). Ekholm avstängdes nu från all förbindelse och blev
regelrätt belägrat. Borgen var dock inte lätt att inta, skyddad som den var av den strida
strömmen. Kristian hade inte heller några lämpliga båtar att komma över med. Enda
sättet var sålunda att hungra ut fästet, och då all tillförsel av livsmedel var hindrad, måste
Posse efter någon tid ingå en överenskommelse med Kristian. Enligt denna skulle Posse
överlämna slottet den 1 augusti, för så vitt svensk undsättning ej innan dess anlände.
Något överlämnande skedde dock inte, eftersom Kristian redan före nämnda dag brutit
upp och dragit vidare till Axvalla hus. Säkerligen är det om denna belägring prosten
Grotte i Tunhem berättar år 1667 i en till regeringen ingiven rapport, då denna efterfrågar antikviteter och monumenter, som kunde vara tillfinnandes inom församlingen.
I Älven emellan Trollhättan och gamla färjestaden vid Malöga, säger han, finns åtskilliga
öjer, ibland, vilka på den ena fordom ett slott varit haver, benämnt Ekholmen, av vilket
än i dag synes rester av murarna nere i jorden. Gamla män i församlingen berättar efter
sina förfäder, att de danske ha uti långlig tid samma slott belägrat. Man kan och på
denna sida älven se, var de danske haft sitt läger. Under samma belägring ha de våra,
som innehade slottet, lidit en stor hunger, och på sistone ej haft mer än ett svin, som
de dagligen hava tagit fatt, så att dess grymtanden och skrän hördes uti fiendens läger,
varav fienden utan tvivel tänkande den på slottet vara väl provianterade vart förorsakad
att upphäva belägringen.
När slottet sedan slutligen förstördes är obekant, men troligen skedde det någon gång
i början på 1500-talet. En efterträdare till slottet var den s.k. Naglumssunds kungsgård
med säte på Slottsön. Från denna gård finnas handlingar bevarade i Riksarkivet från
åren 1556-1561. Av dessa framgår, att det varit en stor gård med inte mindre än 200
djur. Produkterna från gården har skickats till andra kronans gårdar i Västergötland.
Så har med sex båtar skett transport av gårdens alster från Åkersström till Älvsborgs
fästning. Troligt är, att gården ägt bestånd till 1594, då konung Sigismund gav Slottsön
jämte övriga öar i förläning till fältöversten Torsten Lennartsson på Forstena, Lennart
Torstenssons fader.
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På Slottsön har år 1932 företagits försöksgrävningar, och då framkom murar, vallar
samt ruiner av byggnader och ett försvarstorn. Vattenståndet var, då slottet låg där, 2,5
meter lägre än nu, varför ön då var mycket större. Den var omgiven av palissader. En
stenbro, som ledde över två öar, förband den med Ladugårdsbyn. Till östra stranden
ledde en vindbro. Själva slottet låg å öns norra del, och i söder låg slottsträdgården. Vid
undersökningen har vidare gjorts en hel del intressanta fynd, såsom massor av djurben,
medeltida tegelstenar, stora spikar, ett lås, en sporre, del även hillebard, ett spänne, två
armborstpilar, fyra knivar, medeltida hästskor, brynen, en sländtrissa och ett huggvapen
cirka en halv meter och försett med benskaft. I Ladugårdsbyn hade slottet sina ladugårdar och på Stallbacka stallarna.
Erik Dahlberg skriver i slutet av 1600-talet om Ekholms slott. ”Edsborg, beläget i
Naglums socken, uppå en holme i stora Göta älv, som uti Västgötalagen kallas Naglumssund, där och stora landsvägen utur Västergötland inåt Dal och Norge fördom gått med
en färja över Naglumssund. På denna holme har nu det i gamla tider fasta slottet och
kungasätet Edsborg varit beläget uppå en övermåttan lustig och ljuvlig ort, eftersom
förbemälte holme är omgiven av andra nio, åtskilliga med ekskog och andra fruktsamma
träd bevuxna holmar, de där ger ett härligt anseende ifrån sig. Uppå östra sidan av älven
har varit konungens stallgård, på norra sidan ladugården, som än i dag visa minnesmärken därefter och bibehålla namnen. Under jorden finns och vid denna tid av själva
konungahuset åtskilliga rudera, såsom valv och murar, vilka nogsamt utvisa att där varit
ett härligt kungshus. Allenast jordhögarna samt en del av gravarna och slottets förborg
äro denna tid bibehållna.”
Efter Erik Puke var Tord Clausson och Tord Skytte av Sparresläkten samt Beronie Hallandsfarer Oxehuvud hövitsmän på slottet.
Bland fynd, som gjorts på ön, nämns från 1600-talets början, att då två kvinnor, Bryngel
Eskilssons i Stavered och Karl Nilssons i Galltorp mödrar, jämte flera bönder på Slottsön
grävt en källare enligt Lennart Torstenssons befallning, fann de i jorden järnringar, som
man kunde förstå hade suttit på stora portar, samt skärvor av lerkärl.
År 1688 berättade löjtnant Erik Grotte, att han i sin barndom sett några gamla stormhattar och ett stort värjfäste under kyrkoaltaret i Tunhem. Det hade sagts honom, att
en man, Jacob Finne å Stallbacka, upptagit dessa med revåsar ur älven vid Slottsön. År
1792 beboddes ön av en fiskare, vilken där hittat åtskilliga krigstyg, då jorden plöjdes.
På nuvarande Vredens ö ha legat sju högar, om krigargravar eller skansar är svårt att
avgöra. Under 1770 och 80-talen bodde styckjunkaren Patrik Rutger Lilljebjelke på
ön, och 1811 bodde där en fiskare, som byggt sig en liten stuga samt ladugård. Denne
berättade att han en gång hört ett dån i jorden, liksom om några underjordiska gångar
fallit samman.
I Ladugårdsbyn fanns förr en gammal gravhög, kallad Aneshöjen, belägen på gården
Höjen eller Högen. I denna sades en kung Ane, som bott på Slottsön, vara begraven.
Den är numera förstörd genom grustag. Vid Ladugårdsbyn fanns en s.k. bytå, där
hantverkarna bodde. Så bodde där vid 1800-talets mitt en rödfärgare, som hette Pet— 83 —

ter Gaffel, en annan man, som rökte korv och skinkor, en, som brände brännvin, och
en hudavdragare, den s.k. rackarn detta förutom de mera vanliga hantverkarna, såsom
skräddare, skomakare m fl. Tån var en utväxt på den egentliga byn. Denna plats finner
man genom att gå bakom Karlsberg rakt åt väster.

Broarna
Fyra broar ledde på 1920-talet över Göta älv vid Trollhättan. Förr skedde färden över
älven genom rodd sommartiden och färd över isen vintertid. I Strömsbergs trädgård
bodde på 1850-talet en gumma, som hette Gunla, vilken rodde folk över älven mot
betalning. Under vintern var det vanligt, att man for med häst och släde från Källstorp
till andra sidan.
Järnvägsbron var den av broarna, som byggdes först (1879). Landsvägsbron eller Kung
Oskars bro byggdes 1889. Den är prydd med Oskar II:s namnchiffer samt med Västergötlands och Dalslands vapen (Älvsborgs län). Strömkarlsbron är byggd 1916, och
granithuvudet, Strömkarlen, som pryder den, är gjort av konstnären Carl Eldh. Bron
över Flottbergsströmmen är en hängbro, byggd 1914.

Edsvägen
I en grustäkt söder om Skälsbo ha påträffats, stockar på ungefär en meters djup. De
mätte fem meter i längd och var väl bevarade. Så stor var alltså vägens bredd. Man hade
lagt två lager, ty vägen var utsatt för stark påfrestning av rinnande vatten.

Järnvägsbron över älven i Trollhättan. Den byggdes år 1879.
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Edsmärren är merendels ett eländigt kreatur, skriver Linné i sin Västgötaresa.

Längs Göta älv, som på en lång sträcka utgjorde gränsen mellan danskt och svenskt
välde, gick sedan lång tid tillbaka en viktig handelsled som ej lät sig störas av krigiska
konflikter rikena emellan. Här fördes varorna från Vänerns uppland och mellersta och
östra Sverige ned till Västerhavet. Endast i sitt nedre lopp kunde älven befaras med
båtar, då den i sitt övre lopp vid Lilla Edet, Trollhättan och Rånnum var avbruten av
vattenfall. I stället begagnades den s.k. Edsvägen, som från Vassbotten och Brätte ledde
ned till Åkersström.
Edsvägen slutade vid Åkersström och inte i Lilla Edet, vilket med arkivforskningar inte
förtrogna författare ibland vilja påstå.
Varorna klövjades eller kördes i vagnar från Korsberget, lastageplatsen vid sjön Vassbotten, för att sedan föras vidare per båt. Ju mer handeln utvecklades, desto viktigare blev
denna handelsväg. Om detta vittnar påbud om vägens iståndsättande av Johan III, Karl
IX och Kristinas förmyndarregering. Ända fram till 1780 begagnades Edsvägen för
varutransport till Göteborg, men när en del av Trollhätte kanal blev fullbordad, avtog
vägens betydelse.
Landtransporten hade sina stora svårigheter, och dessa påpekades alltid av dem, som
ivrade för kanalförbindelsen Vänern-Göteborg. Christoffer Polhem skildrade i bjärta
färger de skadliga följderna av denna godsforsling, och hur den i grund och botten
utarmade trakten och ödelade ett förut blomstrande lantbruk, då bonden lagt all sin
åker till äng och förvandlat all sin boskap i bara hästar. Hästarnas antal uppgick 1749
till över 900 och med dem kördes sagda år på Edsvägen omkring 75 000 skeppund
stångjärn m.m.
Carl von Linne lämnar följande beskrivning av en fora. ”Edsmärren är merendels ett
eländigt kreatur, spänt för en simpel kärra, häftad vid sadelen som frammantil har ett
bröststycke såsom en sele. Öfwer den bårtra bogen på sadelen ligger en wedja, som uppeholler kärrearmarna.
Öfwer den förra bogen ligger en annor, som uppeholler en järnring med en hake, som
— 85 —

häftes i kärrans arm. Järnstängerna lägges långsåt i kors öfwer kärran, att de räcka så
långt fram, som sjelfwa märren. Här brukas inga tömmar, utan går den ena märren
efter den andra, så at en karl ofta körer 12 å 15 kärror, medelst det han går efter och
ropar eller kastar sten. Desse märrar weta artigt at gå utur wägen för hwarandra, hwilket
wanan lärdt dem.”
Det är mot bakgrunden av ovan relaterade handelspolitiska förhållanden, som det första
förslaget om en segelbar vattenväg genom Sverige bör ses. Äran av detta bör av hittills
funna urkunder att döma tillskrivas den kraftfulle Linköpingsbiskopen Hans Brask.
Han skriver till rikshovmästaren Ture Jönsson (Tre Rosor): ”upp skall skäras emellan
Vättern och Vänern för forelön och köpmäns gods skull”.

Polhems dämme på ömse sidor om hängbron
Här uppfördes landfästen till den fördämning, som uppfördes under kanalarbetena på
1750-talet och genom olyckshändelse raserades 1755, varefter arbetet nedlades. Traktens missnöjda bönder nedsläppte en natt timmer utefter älven och förstörde därigenom
arbetet. Motivet inte utrett, om det var sabotage eller enbart vårdslöshet.

Kanalens historia
Göta älv blev tidigt en farled för trafiken mellan Västerhavet samt kustprovinserna längs
havet och trakterna uppe i landet, framför allt då de stora bygderna kring Vänern och
den där ovanför belägna Bergslagen med hyttor och sågverk. För den direkta transporten
av varor på båt mötte man då tre hinder, nämligen fallen vid Lilla Edet, Trollhättan och
Vargön, av vilka Trollhättefallen var de svåraste att besegra. Förbi dessa tre fall kunde
man endast passera landvägen, vilket medförde många och dyrbara omlastningar av
varorna. Redan tidigt väcktes den tanken att med en kanalled förbigå fallen för att på så
sätt få en båtförbindelse mellan Vänern och Västerhavet. Det vittnar om stor framsynthet hos och leder till all heder för den store riksbyggmästaren Gustaf Wasa, att han först
tog initiativet till en undersökning om möjligheten av en kanalled förbi Göta älvs fall.
Faderns initiativ upptogs av sonen Carl IX, som lät utföra en slussled vid Lilla Edet år
1607, sedermera ombyggd i flera repriser 1639-1642 och 1782-1784. Den s.k. Carls
grav vid Brinkebergskulle, som skulle leda sjöfarten förbi Vargöfallet, blev färdig först
år 1652.
Nu var bara den svåraste passagen kvar, nämligen den förbi Trollhättefallen. Carl XII,
som trots sina många krig ingalunda saknade sinne för fredliga värv, uppdrog åt Christoffer Polhem att verkställa en utredning om anläggandet av en farled förbi Trollhättefallen. Sprängningen utfördes med bergkrut.
År 1718 avslutades ett kontrakt om anläggandet av en farled från Norrköping till Göteborg. Emellertid försenades arbetet genom konungens död och de politiska förhållandena. Först 1747 kunde arbetet återupptas, och minnet av detta har vi i Ekeblads,
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1800-års farled nedanför översta slusstrappan

Polhems och Elvius slussar, avsedda för pråmar och fartyg med fällbara master. Dessa
arbeten var storartade för sin tid, men fick dock inte praktisk användning, eftersom man
inte lyckades dämma upp Flottbergsströmmen.
Med ökad bebyggelse och trafik mellan Göteborg och dess uppland blev dock frågan
om en farled från Västkusten till Vänern alltmer trängande och pockade på snar lösning.
Trollhättans kanal- och slussbolag bildades år 1793, och år 1800 öppnades den s.k.
Bergkanalen, varav namnet ”1800 års farled” kommer.
Åren 1838-44 byggdes under ledning av friherre Nils Ericson en ny slussled med totalt
elva slussar förbi Trollhättan, och dessa hade tre meters tröskeldjup för att kunna släppa
fram lika stora fartyg som de, vilka gick genom Göta kanal. Båda dessa slussleder var
sedan i bruk till år 1916.
Även den senare farleden visade sig i början av seklet alltför liten. Tack vare industrins
kraftiga utveckling i Vänerbäckenet uppkom krav på att även djupgående fartyg skulle
kunna passera slussarna och införa importgods, så att omlastning inte behövde ske i
Göteborg. Efter vidlyftiga utredningar framlades av dåvarande chefen för Trollhätte
Kanalbolag F V Hansen förslag till en ny slusslinje. Denna slussled blev omsider färdig
och öppnades den 25 okt. 1916 och genom den kan båtar med fyra meters djupgående
och lastande upp till 1500-1700 ton passera.
Detta var egentligen en återgång till Polhems ide med få men djupa slussar och vittnar
därigenom om dennes stora framsynthet och praktiska sinne.

Trollhättans kraftverk
Kvarnar och industrier (pappersbruk, Stridsberg & Biörcks sågbladsfabrik) tog tidigt
sin drivkraft direkt från de framrinnande vattenmassorna. Genom konstruerandet av
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rationellt arbetande vattenturbiner och därtill kopplade elektriska generatorer kunde
man senare tänka på att tillvarata kraften i stor skala. 1907-1908 års riksdag beviljade
anslag. Arbetet bedrevs i så snabbt tempo, att den första energileveransen kunde ske
den 25 mars år 1910.
Kraftverket i Trollhättan har undergått flera ombyggnader och omfattar tretton maskinaggregat, som vid full belastning utveckla 135 000 kW. Den samlade fallhöjden på
turbinerna är 30 meter, vilken erhållits genom uppdämning. Vid Strömkarlsbron finns,
två valsdammar, vilka vid högvattenstånd kan öppnas för att låta vattnet rinna fritt i
den naturliga älvfåran.
Från uppdämningen leder en bergkanal, som är ansluten till en fördelningsbassäng och
leder till en byggnad, som kallas tubintaget, där avstängningsluckor inmonterats för
varje maskinaggregat. Från denna byggnad leds vattnet in till turbinerna genom i betong
i berget ingjutna plåttuber.
När kraftverket utbyggdes för tredje gången, tillkom en ny bergkanal, som delvis går
genom en tunnel. År 1937 har gjorts ytterligare en uppdämning i östra älvfåran. Denna
uppdämning har till ändamål att få ett tillskott av vattenmassan för de nuvarande aggregaten, emedan fallförlusten varit stor vid full belastning.
Senare skall ytterligare byggas en kraftstation, Hojumsstationen, med 3 aggregat om
vardera 45 000 hästkrafter. Den skall förläggas vid Oscarsbron i närheten av Trollhättans kyrka.

Olidans kraftstation byggdes i flera steg. Här ses det första åtta maskinaggregaten färdiga och ännu ligger Hotel
Utsikten kvar.
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Historiska händelser i trakten
I början av 1500-talet under den s.k. Bassefejden härjades Väne-bygden av danskarna,
vilka då bl. a. enligt sägnen under flera år belägrade allmogen i Tunhemstrakten. Befolkningen flydde upp på Halle- och Hunneberg.
Under nordiska sjuårskriget 1563-70 berättas att Naglum, som låg vid danske kungens
land först blev utsatt för danskarnas överfall. De tre gränssocknarna på västra älvstranden,
Vassända, Naglum och Ryr, var alltid utsatta vid fejder med danskar och norrmän.
År 1612 under Gustav II Adolfs krig med Danmark brändes Tunhems prästgård av
danskarna. Under den s.k. Gyldenlövefejden 1675-79 utkämpades ett flertal strider
i trakten, bl. a. vid Rånnum midsommarnatten 1676. Här förlorade svenskarna och
drog sig tillbaka till Forstena men fortsatte sedan till Göteborg. Gyldenlöve slog läger
vid Forstena och låg där i tio veckor. Nu låg Väne-bygden blottad och utan försvar. Gyldenlöve drog till Vänersborg, som tvangs att kapitulera och besattes med 400 norrmän.
På västra älvstranden tågade sedan Gyldenlöve söderut. Vid Malöga satte han en styrka
över älven, och 700 ryttare slog läger vid Höga i Tunhem och härjade fruktansvärt runt
om i bygden. I Ladugårdsbyn ha funnits lämningar efter ett fältläger och vid Malöga
efter skansar. I Väne härad måste bönderna fly till skogs. De gömde sig på otillgängliga platser å Halle- och Hunneberg och sökte även gömma sina ägodelar för fienden.
Hojumsbönderna gömde, som förut berättats, sina dyrbarheter å Gullön, där de dock
upptäcktes och togs av danskarna. Runt om i socknarna skövlades gårdarna och skogarna brändes. Ett hundratal gårdar i frakten blev avbrända, bl.a. Malöga och Skälsbo
samt hela Tunhem. Skogen vid Stallbacka och Hjulkvarn stacks i brand, varvid ett stort
bestånd av ståtliga ekar blev lågornas rov.
Sedan Gyldenlöve misslyckats med att inta Göteborg, belägrade han Bohus fästning.
Väne härad blev rensat från danskarna av
de la Gardie i spetsen för 6000 man. Han
slog därefter norrmännen och danskarna i
ett större slag vid Fors. Innan Gyldenlöve
avtågade, sattes Vänersborg i brand av
en dansk styrka, och stadens kyrkklocka
bortrövades.
Den gör ännu tjänst i ”Vor Frelsers kirke”
i Köpenhamn. Då Gyldenlöve år 1678 i
två månader belägrade Bohus fästning
med en styrka på tiotusen man, var major
Carl Gustaf Frölich till Onsjö kommendant där. Då Frölich var en gammal man,
förordnade Karl XI överste von Börstell
att överta befälet under belägringen.
Denne hann inte dit i tid.

Gyldenlöve gick hårt åt bygden kring Trollhättan på
1670-talet
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Fästningen var redan omringad av danskarna, varför han inte kunde komma in i den.
Han förklädde sig, sägs det, då till kramjude och vandrade ivrigt säljande genom danskarnas linjer. När han kom till den sista av dessa, frågade han på sin brutna svenska, om
det fanns någon som han kunde sälja till längre fram.
Jo, till svenskarna, blev svaret, och Börstell fortsatte och kom så fram till den första
svenska förposten. Alltjämt säljande kom han så ända fram till fästningsporten. Här
rev han av sig lösskägget, och i stället för juden stod där en ljushårig svensk. Han omtalade nu, vem han var, och blev insläppt. Börstell hade med sig konungens order, att
försvararna inte fick ge sig utan måste försvara sig intill sista man. Denna order uppläste
Börstell för besättningen och lät männen med ed lova, att så skulle ske. Det var nu endast 400 man kvar. Gyldenlöve kastade under belägringen in trettiotusen kanonkulor
förutom bomber och granater.
Svenskarna försvarade sig så, att de till sist kämpade utan vare sig mat eller ammunition
i tre dagar. De stred till sist med blanka vapen på vallarna. Mitt emot fästningen på
Skårdalsberget stod Hamilton med sina svenska trupper, men dessa var utan förbindelse
med fästningen, enär danskarna trängt sig emellan. Börstell sände nu upp raketer för
att dra Hamiltons uppmärksamhet till fästningen. Sedan detta skett, sändes granater,
vilka nedföll på Skårdalsberget.
Dessa exploderade ej utan uppletades av Hamiltons folk. De öppnades och befanns
innehålla skrivelser med upplysningar om tillståndet inom fästningen samt ett chiffer,
enligt vilket Hamilton medelst ljussignaler skulle underrätta Börstell om huruvida hjälp
snart vore att vänta. Hamilton signalerade till svar, att Gustaf Otto Stenbock var på väg
söderifrån med en undsättningshär på 7000 man. Nu kunde Hamilton och hans folk på
berget höra hurrarop från männen i fästningen och visste då, att de uppfattat det glada
budskapet. När Stenbock anlände, var emellertid endast 173 stridsdugliga män kvar av
besättningen, men fästningen var räddad.
På Karl XI: s tid fanns vid Korsberga hamn och lastageplats vid sjön Vassbotten i Vassända socken kosacker som krigsfångar. Dessa tjänstgjorde som hamnarbetare, vilket
en anteckning i Vassända kyrkbok upplyser om. Då 1690 det i koret strax vid altaret
grävdes ett griftställe åt Faktoren Måns i Korseberg, fann Asmund Klockare ena kruka
i jorden med kol och aska uti och tu beläten där hos, ett av koppar och ett av mässing,
och när Kosacker sedan under arbete i Korseberg fick se detta, bugade de sig, grät och
kysste det, ropande: Krusifix, krusifix. Karl XI besökte Trollhättan flera gånger.
Karl XII anträdde sin berömda ritt till Lund ifrån Trollhättan den 16 maj 1718. Vid
ett besök i Vänersborg eller Trollhättan gav han bönderna rätt gent emot borgarna. Saken var den, att borgarna i staden åtagit sig att på Edsvägen forsla järnlaster, som kom
på skutorna från Värmland för ett pris av 10 öre pr lispund. Sedan lejde de i sin tur
bönderna i Vassända och Naglum och betalde dem 7 öre. Detta tyckte bönderna vara
orättvist och klagade hos kungen, då denne under norska fälttåget vistades i Vänersborg.
I sin skrivelse om detta säger Karl. ”Den som arbetar skall ha fulla lönen för sitt arbete.
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Den som icke något uträttar skall ingen förmån härav njuta. Därefter rätter och packen
eder. Carolus Rex.”
På Torsbo, där Kjertens gamla gårdsbyggnad legat, har man funnit en gammal boplats
från stenåldern. Denna gård var på 1500-talet kronotorp. Hit till gården Kjerten återvände någon gång på 1700-talet dess ägare, en karolin, dragonen Sven Flinkenfelt,
från ryska fångenskapen. Om detta har en hans ättling Niklas Svensson, som tills på
1890-talet ägde och bebodde Kjerten och Källstorp, berättat följande: Karolinen trädde
in i stugan en sen och mörk vinterkväll, ja, det var visst själva julafton. Han var illa
medfaren och blesserad, bland annat var han enögd. Kläderna hängde i trasor, och hår
och skägg var långt och tovigt. Han bad att få låna hus över natten, men hustrun, som
var ensam inne, svarade, att det kunde eller vågade hon inte lova, förrän sönerna, som
voro ute och fodrade kreaturen, kom in.
Men, eftersom det var en helig kväll, kunde han få sitta ned på bänken invid spisen och
värma sig så länge. Han satte sig ned och betraktade hustrun, som gick omkring i sina
sysslor, men till sist kunde han inte behärska sig längre utan sade: ”Känner du inte igen
mig, Märit eller har du ingen plats för mig längre?” När gårdshunden sedan kom in i
sönernas sällskap, rusade han först skällande mot den främmande, men tystnade plötsligt och började slicka husbondens händer samt hoppa omkring honom i glädje.
Ar 1706 funnas i Vänersborg 59 sachsiska och 44 ryska krigsfångar. Dessa senare hade
år 1718 ökats till 127, men de sachsiska var då hemsända. Alla dessa fångar vara inkvarterade hos stadens borgare men hade sin frihet inom staden. De fick arbeta med
reparationer på gator och vägar. År 1718 kunde de inte längre hysas i staden utan
transporterades till Göteborg. Vänersborg hade 1710 endast 421 mantalsskrivna vuxna
personer. Det var alltså i en liten småstad dessa fångar var inkvarterade. Allt eftersom
underrättelser om de svenska krigsfångarnas hårda behandling i Ryssland anlände, blev
behandlingen av de ryska fångarna i Sverige strängare.
Så upplästes den 3 april 1711 en till magistraten i Vänersborg anländ skrivelse angående de svenska fångarna i Ryssland, »att de skola mycket strängt och hårt bliva hållna
och hanterade samt till långt avlägsna orter bortskickade, varför de måste leva i det
största elände». Myndigheterna beordrades därför att hålla noga uppsikt över de ryska
fångarna. Säkert låg häri en antydan om, att man med hänsyn till de svenska fångarnas
behandling inte behövde vara alltför öm mot de ryska. Armens värvare besökte den lilla
staden och lockade mången dräng ur tjänsten. Så kan man läsa i gamla handlingar, om
hur Johan Bengtssons änka inför Magistraten beklagar sig över att hennes tjänstegosse,
för vilken hon ändå betalat mantalspenningar, vikit ur hennes tjänst och låtit leja sig
som trosspojke, och nu, då hon skaffat sig en bondpojke i stället, som var endast 12
eller 13 år, vilja värvarna ta även denne. Efterhand flyttades krigsskådeplatsen närmare
staden. År 1717 uppmanar landshövdingen borgarna att sätta sina skutor i säkerhet och
undanröja allt det trävirke, som låg upplagrat i staden för att fraktas vidare till Göteborg.
Borgerskapet lovade, att om så olyckligt skulle vara, att fienden anlände till orten, så
voro de beredda att själva vilja sätta eld däruti och således förhindra fienden att av deras
skutor och virke sig betjäna.
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Forstena gård i Tunhem tillhörde fältmarskalken Lennart Torstensson och före honom
hans fader Torsten Lennartsson. Denne och hans hustru Märta Posse är begravna i Tunhem, och deras gravsten år uppsatt i kyrkan. Lennart Torstensson var född på Forstena
år 1603. Bredvid gården åt norr är rest en av fyra mörsare omgiven minnessten.
En annan bekant krigare från Gustav II Adolfs tid härstammar också från Tunhem,
nämligen översten Olof Andersson Silfverlood. Han ägde Fristorp i Tunhem och har
också sin gravsten i Tunhems kyrka. Honom besjunger den gamla visan: ”I låga ryttartorpet vid höga Hunneberg”.
Han började nämligen sin bana som simpel ryttare och hette då Lod men adlades och
fick namnet Silfverlood samt erhöll åtta hemman och en kvarn i förläning.
Han hade då i 35 år varit med i danska, livländska, ryska och tyska krigen. Själv hade
han köpt inte mindre än 19 gårdar. Han dog 1676 vid 92 års ålder.

Kyrkogårdar
Kolerakyrkogårdar inom Trollhättans stad finns en vid Järnvägsgatan-Hojum och två
vid Åkersberg samt på gamla kyrkogården. Ödekyrkogårdar finns invid Gärdhems, Vassändas och Naglums kyrkoruiner.

Minnen från ofredstider
Igenfyllda skyttegravar och skyttevärn
finns vid forna fältläger. I Gärdhem
fanns på 1600-talet sju fältläger. I
Gärdhem låg förr traktens tingshus vid
gästgivaregården. En sten är numera
rest på platsen.

Några viktiga årtal
År 1734 utbröt den första strejken i
Trollhättan då flottningskarlarna ville
ha taxan höjd.
År 1749 anlades i Trollhättan den första industrin: Hillerströms sågar och
kvarnar.
Trollhättans stad består av områden
utbrutna ur socknarna Gärdhem,
Tunhem och Vassända-Naglum. Huvuddelen av det först bildade samhället hade avskilts från Gärdhem. Västra

Minnesstenen över Väne härads tingsställe i Gärdhem vid
gästgivaregården.
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Flickskolan som låg på Drottningtorget mellan 1884-1937. I bakgrunden syns gamla samskolan vid Torggatan.
Marknaden på torget är i full gång.

delen hörde först till Naglums socken och sedan efter socknarnas sammanslagning till
Vassända-Naglum. Trollhättan blev ett självständigt samhälle först 1861. Det hade då
omkring 800 invånare.
År 1916 blev Trollhättan stad och hade då cirka 14000 invånare.
Den första skola, som inrättades i samhället var Götiska Förbundets skola, som tog sin
början 1818. Samhället hade då 500 invånare, och i Skolan undervisades 15 gossar.
Denna skola flyttades dock efter fem år till Mölndal. Under namn av Friskolan Kronprins Oscar fortsattes skolan i gamla skolhuset vid nuvarande Strandgatan – utanför
Sjöfrun 3 - till 1834, då den flyttades till det nybyggda skolhuset strax söder om stora
dammluckan, där kraftkanalen nu går fram. En minnessten är i våra dagar rest bredvid
den plats, där skolan låg. Sedan byggdes 1864 gosslöjdskolan vid Storgatan. Denna var
ursprungligen en lancasterskola. Den byggdes å den plats, där ett av stadens äldsta hus,
sågaren Petter Backs stuga, låg.
År 1849 öppnades en flickslöjdskola i gamla gästgivaregården, där nu direktionsbyggnaden är belägen. Den flyttades 1852 till gamla skolhuset vid nuvarande Strandgatan
och därifrån 1884 till nybyggnad på Drottningtorget. Denna revs 1937.
År 1869 sköt engelsmannen Lloyd, som var en väldig björnjägare, den sista björnen i
trakten, närmare bestämt i Björndalen. Den finns uppstoppad i Göteborgs naturhistoriska museum.
Munkebo vid Öresjö hörde troligen under medeltiden till Varnhems kloster, och munkar bodde där och brukade gården, därav namnet.
Bergslagernas järnväg öppnades 1879.
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Sägner från trakten
Även i Åkers sjö skulle ett rå finnas. När kanalarbetet pågick på 1790-talet, fick man inte
sprängskotten att gå. Då avlossades ett skott under vattnet, och rået flög över Sylte skog
till Hovgårdssjön, där det ofta var synligt. Sedan gick det bra med sprängskotten.

Den berömde björnjägaren Llewellyn Lloyd (1792-1876) sköt mer än 100 björnar. Den sista björnen i våra trakter
sköts han i Björndalen år 1869 och den finns att beskåda uppstoppad i Naturhistoriska museet i Göteborg. Lloyd
ligger själv begravd på Västra Tunhems kyrkogård.
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Carl XII:s likfärd passerade även våra trakter och karolinerna vilade i Glimminge skog vid Ängebacken en snöig
januaridag år 1719 på väg från Halden till Stockholm via Mariestad.

Stenen i Glimminge skog vid Ängebacken. Vid gamla landsvägen vid Ängebacken finns
en katafalkformad sten. Den sägs förr ha burit en inskription, ehuru denna nu är utplånad. Längs denna väg gick Carl XII:s likfärd efter dödsskottet vid Fredrikshald. Här
vilade karolinerna en snöig januaridag år 1719 under marschen från Uddevalla till Karlberg. Kistan med konungens stoft placerades på den naturliga katafalken, tills marschen
anträddes över Vänersborg och Mariestad till Karlberg vid Stockholm. Vid Uddevalla
stads torg finns ett hus, där konungens stoft balsamerades.
Halleberg. Berget har triangelform, och dess 1,5 mil långa kanter utgöras av lodräta
väggar. Bergets avsatser kallas klevar. Under ofredstider har berget varit en tillflyktsort
för den omkringboende befolkningen. Det, finns gott om gömställen uppe på berget,
och det berättas, att man även funderat på att göra berget till en fästning. Ur bergets
historia berättas bl. a. följande: Innan kristendomen predikades i dessa trakter, var
bergklyftan mellan bergen tillhåll för jättar, troll, bärsärkar och stigmän. I skumrasket,
när solen sjönk, kröp jättefolket fram ur porten (synlig vid Munkesten). De resande,
som passerade förbi, ofredades svårligen av jättefolket. De jagades i snår och klyftor och
fördes sedan vettskrämda ned i bergets salar. Därifrån hördes ofta flåsande, skrattande
ljud och väldiga brak av nedfallande bergpelare.
Vid Häckleklint hade Odin en helgad plats. Där samlades vikingar, som tröttnat på sitt
vilda liv, och störtade sig utför ättestupans brant. (Ättestupans topp är en naturbild— 95 —

ning.) Berget där visar stora egendomligheter. Ättestupan är omnämnd i sagans hävder.
(Kopparklinten i Trollhättan är en liknande ättestupa.)
Så kom kristendomen till trakten. Evangeliet predikades, och munkar kom och byggde Munkestens gästgivaregård. Kyrkor uppfördes i Tunhem, Flo, Brätte och senare å
Malöga. Men kyrkklockornas ljud förtretade jättefolket. De stängde sig inne i berget.
Den förnämste av alla jättarna drog sig först undan, och så småningom följde de övriga
efter. Jätten blev ond, svor och förbannade och kastade stora klippblock. Då uppstod
ett fruktansvärt ras i berget, och många dödades av de nedrasande bergmassorna, och
de överlevande blev innestängda ty de kunde ej efter raset återfinna porten. Hövdingen
lär än i dag sitta inne i berget och med stirrande ögon ruva över människornas ondska.
Detta var en fasans natt! Dagen efter syntes ett svart kors tecknat på bergväggen vid St.
Hjärpetorp. Det hade Halle Bergakung, som bodde ytterst på Snipan, satt dit. Halle
Bergakung var nämligen ond på stigmän och jättetroll. Han vigde sedan berget och
växterna åt Gud, och sedan den dagen levde man i fred för jättefolket på Halleberg.

Berömda personers besök i Trollhättan
I Trollhättans gästgivaregårds gästbok finns flera kända personers namnteckningar, såsom polacken Kosciuszkos, H.C. Andersens, Tegnérs och F. A. Dahlgrens (Värmlänningarnas diktare).
Esaias Tegnér besökte vid 22 års ålder Trollhättan den 28 juni 1804 och skrev i gästgivaregårdens gästbok följande strof.
Göta kom i dans från Seves fjällar,
Kölar spelte på dess lugna flod.
Plötsligt ur en borg av hällar
Trollhättan i hennes förväg stod.
Skum och fasa trollet kring sig spydde,
seglar' n såg och bävade och flydde.
Snillet kom! - Med mäktig hand,
slog det klippan, som föll ned och lydde.
Och knöt så ihop i evigt band
Ocean och fjällboens land.

Esaias Tegner besökte Trollhättan år 1804.

— 96 —

Arbete på Stadshotellet
Av Richard Edgren (1990)

Stadshotellet på 1920-talet

Min anställning vid Stadshotellet i Trollhättan skulle börja den förste november 1920,
och därför åkte jag dit på eftermiddagen dagen förut. Framkommen till hotellet mottogs jag i vestibulen av portieren Bäcklund, som tog mig och bagaget med i hissen upp i
översta våningen och visade mig rummet, som jag skulle ha tillsammans med Johansson,
som hade samma arbetsuppgifter, som jag nu skulle få.
Då vi kom ned igen, så kom hotelldirektören, John Land, och välkomnade mig och tog
mig med ned till bottenvåningen, där bland andra utrymmen fanns ett pannrum med
tre värmepannor. Av dessa var två avsedda för uppvärmning av hotellet och den tredje
för uppvärmning av varmvatten. Ganska egendomligt att Trollhättan, som då hade
Sveriges näst största elektriska kraftstationer inte då hade elektriskt uppvärmt vatten i
stadshuset, vars största del bestod av hotellet. Värmepannorna eldades med koks.
I pannrummet låg Johansson, som hette Levin i förnamn, på en gammal schäslong,
och Land presenterade mig för honom och bad honom tala om för mig, vilka arbetsuppgifter, som vi skulle ha tillsammans. Förutom eldningen skulle vi varje morgon vid
mejeriet hämta den mängd mjölk och grädde, som beräknades gå åt under dagen. På den
tiden fanns det varken kylskåp eller frysboxar. Is var då enda medlet att bevara ömtåliga
livsmedel från förstörelse. I kallskänken fanns det därför ett stort isskåp, i vars övre
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del, (c:a 1/5), varje morgon lades in is, som kylde ner matvaror, som numera förvaras i
kylskåp eller frysboxar. Is togs vintertid upp ur Göta älv, som rinner bakom stadshuset
och vintertid är frusen.
I källaren fanns ett särskilt rum, där drycker av allehanda slag förvarades. Varje morgon
kom Land vid 9-tiden och talade om vad, och hur mycket av varje sort, som skulle bäras upp till receptionen vid första klassens matsal. Då det gällde andra klassens matsal,
så var ingången dit från Strandgatan, där man kom in i bottenvåningen. Gästerna där
tillhörde också vad man skulle kunna kalla andra klassens gäster. Dessa åt inte alltid
upp maten utan beställde den mest för att få köpa sprit - ingen fick beställa sprit utan
att också beställa mat.
Det hände ibland, att någon kunde bli så berusad, att han blev störande för omgivningen.
Därför fanns en särskild ordningsman anställd. Denne hette Ernst Johansson och var från
Gräfsnäs. Han bar - eller rättare sagt - skulle bära, uniformsmössa med namnet »Stadshotellet» då han var i tjänst. Det hände också ibland, att han måste föra ut någon på grund
av att denne blev berusad och otrevlig. Kom en sådan tillbaka igen, tog Johansson den med
ut på bakgården, där det var ingång till arrestlokaler, som hade plats för onyktra.
I ett utrymme fanns två kvinnor i 50-årsåldern, som alla söckendagar höll på med
tvätt. De tvättade och strök inte bara hotellgästernas lakan utan även personalens samt
personalens underkläder, skjortor och annat. I ett annat utrymme satt »feske-Tilda»
och rensade fisk och skalade potatis för hand. Under den tid jag var där, så fick hon en
potatisskalningsmaskin till hjälp. Men det var ofta en del fördjupningar och dylikt där
skalet satt kvar, och där fick hon använda kniven till hjälp.

Första klassens matsal på Stadshotellet
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I Stadshotellets läsrum strömmade ibland solen in genom de tunga gardinerna

Då man kom upp i nästa våning, så kom man först till köket, där det fanns två kvinnliga
matlagerskor och en kock, vilka stod för matlagningen. Kocken hade kommit till hotellet två veckor före mig. Han hette Schultz och var 23 år gammal och hade litet besvär
med språket. Han var nämligen tysk och hade endast varit i Sverige de två veckorna före
jag kom dit. Han var vitklädd liksom de kvinnliga, men hade vit hög mössa på huvudet
i stället för dukar, som de kvinnliga hade.
Då man gått förbi köket, så kom man till kallskänken, där det var en stor tjock kallskänka, som arbetade tillsammans med det lilla biträdet, som hette Johanna Kron. Den
stora kallskänkan presenterade sig som fröken Hök, men vi andra kalla henne »Höka».
Hon var från Lysekil, dit hon varje dag brukade ha ett långt telefonsamtal. Angående
personal, så var det förutom de jag tidigare nämnt, tre servitriser i första klassens matsal
och två i andra klassens. Så var det två städerskor och tre som diskade - det fanns ju inga
diskmaskiner på den tiden. Vidare var det tre vaktmästare - Sjölin, Nilsson och Classon.
Portieren hette Bäcklund och hans ställföreträdare Samuelsson. Vaktmästarna hade,
liksom Ernst Johansson, uniformsmössor med namnet »Stadshotellet» samt mörkblåa
uniformsliknande kläder med galoner. Portieren hade en extra grann rock.
Angående direktör Land, så var han stor och kraftig samt gift med en nästan lika stor
kvinna, som i regel inte talade med någon av personalen. De hade en son, som var i 1517 års åldern och gick i realskolan. Han var tystlåten och talade inte med någon av oss
andra. De hade en tjänsteflicka i 18-20 års åldern. Hon hette Agda Pettersson och var
från Trosa, men hade kommit till Stockholm och där fått plats hos familjen Land. Agda
skulle också förutom tjänsten hos Land bära in mat på bordet i personalens matrum,
som fanns i samma våning som familjen Land bodde.
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En vecka innan jag kom till Trollhättan så hade Land tillsammans med en chaufför åkt
till Stockholm och köpt en bil - Land körde aldrig bil själv. På den tiden såg man aldrig
en välsituerad man köra bil själv. Det ansågs opassande. De hade kommit tillbaka ett par
dagar innan jag började där. Chauffören, vars namn jag glömt, hade gråbrun uniform
och blev fast anställd. Då det ej fanns något garage, så fick bilen stå på bakgården.
Det fanns tidigare en bil med tillhörande chaufför vid hotellet. Den hörde liksom till
hotellet och stod framför ingången och var avsedd för att hämta gäster vid järnvägsstationen och senare skjutsa dem tillbaka. På den tiden var det ytterst sällan att någon
av gästerna hade egen bil.
Då det gällde personalen som helhet, så var det endast en gång om året, som den hade
tillfälle att vara tillsammans. Det var julafton, då det inte fanns några gäster. Dessa var
då i sina respektive hem för att fira jul där. Vid femtiden samlades vi i festvåningen, där
kökspersonalen i förväg hade gjort i ordning lutfisk, gröt och andra maträtter som hör
till ett gott julbord. Då det gällde drycker, så fanns det förutom vanliga sådana även
rusgivande, men det var dock inte så många som drack av dessa, och de som gjorde det
tog inte så mycket att det störde trevnaden. Alla var glada och trevliga - inte minst Land,
som då lagt bort sin vanliga högdragenhet. Han gav oss då också julklappar i form av
reda pengar -- 50 kronor fick var och en till att köpa vad vi ville för. Kvällen avslutades
med dans för de som ville och kunde. Jag var ju ung och kunde dansa s.k. gammaldans,
och det var just sådana danser, som spelades. Spelmän var två fiolspelare från den musikkår, som annars spelade mellan klockan 6 och 9 i hotellets första klass matsal.
Juldagen och annandagen var alla, som inte hade nödvändigt arbete lediga. Jag använde
mig av den ledigheten och åkte hem. Det var ju roligt att komma hem och delta i
julglädjen även om visiten blev kort. Levin hade ju ensam fått utföra nödigt arbete de
dagarna jag var ledig, men nu blev han ledig nyårsafton och nyårsdagen i stället, då jag
fick arbeta ensam.

Fordon av skiftande slag kunde ses utanför Stadshotellet
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Nyårsdagen var det ju ett nytt år, som var 1921, och detta år fortsatte arbetet ungefär
på samma sätt som tidigare. Det nya året innebar ej någon större förändring på hotellet.
Personalen var densamma, och det inbördes förhållandet likaså. Då jag nu hade både
mat och bostad, så hade jag ju inga större utgifter och dessutom fick jag ibland arbeta
på övertid, för vilket jag fick extra betalt, så att jag hade ganska gott om pengar. Då min
bästa kostym var ganska sliten, så gick jag och köpte en ny, snygg sådan. Den 25 april
fyllde jag 20 år, och eftersom jag slutade arbetet klockan fyra, så klädde jag mig i den nya
kostymen och skulle gå ut för att fira dagen. Ingen kände till att jag fyllde år. Då jag var
på väg ned, så fick en av flickorna som diskade se mig och ropade till de andra:
»Titta vad Edgren är stilig». Naturligtvis kände jag mig smickrad.
Det var solsken och vackert ute, och jag ställde mina steg till Björsells konditori, som
var stadens finaste. Jag beställde där kaffe och wienerbröd samt en bakelse. Då jag nu
satt där och njöt av det beställda, gick tankarna både hit och dit - bl.a. »Att fylla 20 år
är allt en stor händelse, den kommer jag nog att minnas länge.» Det har nu snart gått
70 år sedan dess, och jag har ännu en ganska klar minnesbild av den.
Tiden efter min 20-årsdag fortsatte livet på hotellet i stort sett som tidigare ända till
våren 1922. Jag fick i februari det året se en annons i en tidning, att värnpliktiga, som
ville fullgöra sin värnplikt vid I1, (Svea livgarde) i Stockholm skulle insända ansökan
därom till I16 (Västgöta regemente) i Vänersborg senast den 15:e mars.
Jag tyckte det skulle vara roligt att komma till Stockholm och sände därför in en ansökan
om detta. Levin Johansson sände också in en ansökan. Han var sex år äldre än jag, men
han hade inte gjort sin värnplikt, eftersom han hade varit sex år i Amerika. Våra ansökningar blev beviljade, och vi skulle den 1 april inställa oss vid 16 i Vänersborg varifrån
vi dagen därpå skulle till åka till Stockholm.

Björsells konditori var dåtidens finaste konditori i Trollhättan
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Ibland såg man stora folkmassor utanför hotellet.

Sista dagen i Trollhättan blev det annorlunda än vanligt. Min bror Gunnar kom dit
för att överta min tjänst. Jag fick då ge honom instruktioner om arbetet där. Levin
hade åkt hem till Nossebro för att lämna hem saker, som han inte skulle ha med till
Stockholm.
På kvällen var vi uppe på rummet, där då Gunnar nu också skulle ligga. Agda Pettersson,
som jag ibland sällskapat med, kom in för att säga adjö. Hon ville gärna kyssas, och jag
blev också kysst av henne den kvällen. Hon skulle senare åka till Stockholm, och hon
ville att vi då skulle träffas där.
Nästa dag åkte jag på förmiddagen till Vänersborg och inställde mig vid dåvarande
Västgöta regemente. Dit kom också Levin och åtta andra, så vi blev tio stycken som
nästa dag skulle åka upp till Stockholm.
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Lite kuriosa kring Storgatan 22
av Lars Myrén
Tomten Jupiter 3 utgjordes år 1822 av ”berg vid Stora vägen”, som gick genom nuvarande kvarteren Pallas och Vulkan och över en kant av tomten Jupiter 2.
År 1825 byggdes här på Storgatan 22 ett hus av sågaren vid ”Enbladssågen” Torsten
Svensson, som var född år 1791 på Hedeäng. Det köptes strax efter av Gustaf Jocknick.
Vid Jocknicks död år 1828 såldes det till rättaren Magnus Andersson. Enligt uppbördslängden ägdes huset år 1839 av Niklas Staaf.
År 1850 såldes det till smeden Salomon Lundberg, som hade sin smedja i nuvarande
Vulkan 5, vilken tomt han även arrenderade. Den låg på andra sidan vägen. Bland
Lundbergs lärlingar kan nämnas Gustav Herman Grundberg år 1853-54. År 1861 den
4 november annonserar Lundberg om försäljning av huset. ”Manbyggnad på vacker
tomt vid stora landsvägen med nya uthus och ny murad källare. Tomten är rymlig så att
byggnaden kan utvidgas. I så fall finnas dörrar och fönster att övertaga.” Även smedjan
i Vulkan 5 var till salu.

Karta från 1860-talet där tomten Jupiter 3, Storgatan 22 visar nuvarande byggnaden för Gillets matsalar inklusive skomakare Gustafssons tillbyggnader.
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Huset köptes av skomakare- och sedan sadelmakaregesällen Johan Adolf Gustafsson
född 1834. Skomakare Gustafsson flyttade till Trollhättan tillsammans med sin bror
Nils, som var sadelmakare, år 1858. Johan Adolf byggde till det ursprungliga huset i
mitten av 1860-talet. Det omfattade då tre lägenheter. Efter skomakare Gustavssons död
ägdes det av sonen, läroverksadjunkt Gustav A Gustafsson i Stockholm.
Ägare under 1920-30 talen var skräddare Gustav Dahlén, som drev skrädderi i huset.
Dahlén var en driftig man som redan år 1894 var med och stiftade Trollhättans Hantverks- och Industriidkareförening, vars hedersledamot han blev år 1931.
Senare kom Gillets Matsalar att flytta in i huset. Gillets Matsalar drevs av Alice Olsson i
många år. Hon hade hjälp av sin son och av Ture, förutom en del olika anställda genom
åren. Alice sålde rörelsen i början av 1990-talet till två yngre damer (Lisbet och Eva),
som drev den ett tiotal år. Idag finns huset kvar och har gjorts om till Café Gillet, där
det ligger som en oas i Betty Backs park.
Åter till Gillet under Alice och Tures tid. Gillet serverade husmanskost, i ordets verkliga
betydelse. Färska förstklassiga råvaror, färsk fisk varje dag och till och med på måndagar,
då fisken ofta kom ifrån fiskarna på Vänersnäs.
Alice var något av en expert på fisk. Jag kan inte låta bli att nämna några av favoriträtterna. Det var stekt bergtunga, sjötunga Blidberg, rockavinge, pigghaj, piggvar, slätvar,

Gillets matsalar år 1970. Infarten vaktades av två stengardister, som gjorde att parkerande bilister tog det mycket
försiktigt på vägen in.
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En tacksam mångårig stamgäst på Gillets Matsalar i slutet av 1980-talet. Servering till bordet var på den tiden en
självklarhet precis som en rutig duk i tyg och en levande blomma.

strömming Operakällaren, rödtunga, gäddfärsbullar, stuvad lake, horngädda, Vänersymfoni (lax, abborre, gädda och gös), sil (siklöja), rödtunga, sik (en halv fisk delad på
bredden), stekt salt sill (hade jag lite svårt med), lutfisk, tonfisk, laxpudding, fisksufflé,
sjötunga Walewska, långa, lubb, torsk, kolja mm. Det fanns också en hög med broschyrer i entrén som beskrev ”Hur man äter fisk, av olika slag” och om det var något att fråga
om så berättade de gärna. Jag minns första gången jag fick lubb och inte visste vad det
var. Då kom Ture ut med en hel fisk från köket och visade upp och beskrev den som en
”kort långa”, som lever på stora djup. Det kan man se på fiskens stora ögon.
När Ture fyllde 70 år gav jag honom Cattelins kokbok i present och dagen efter fick jag
stuvad abborre ”Blå Porten”, som är från denna kokbok. En annan gång frågade Alice
vad jag ville ha nästa dag och då sa jag till henne att du vet ju hur mycket jag tycker om
bergtunga. Dagen efter sa Alice när jag kom till Gillet att: ”Nu har jag ett dasslock, till
dig!” Jag fick en mycket stor bergtunga, som verkligen smakade.
Jag hade den stora förmånen att få, tillsammans med de många andra stamgästerna, äta
lunch på Gillet i många, många år.
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Merkurius 4
Oskar Malmrot (1931)

Det gamla Merkurius 4

Det har vuxit upp ett stort fyravåningshus i stället för det ovan avbildade, det andra i
ordningen å Storgatan från Karl Johans Torg räknat.
Det är oss inte bekant vem som byggde detta hus. Den äldsta kyrkboken, som här finnes
tillgänglig, den för åren 1843-54, anger som ägare Andreas S. Olofsson, född i Bolstad
1793. Som hyresgäster under nämnda period upptagas Johan Pehrsson på Öhna, And.
Magn. Enbring, stenhuggaren Karl Andersson, murardräng Hans Hellersten, stenhuggaren Gust. Grendahl m. fl.
En annan kyrkbok, för åren 1846-55, anger som hyresmän sågaren Joh. Olofsson,
född 1812, målaren Nils Pehrsson, Johannes Jonsson Hall från Slättbärga, född 1817,
urmakare And. Grundberg, född i Uddevalla 1800, Andreas Efraimsson, född å Kjellstorp 1820 med hustrun Stina Kajsa Lundgren och barnen Efraim, Maria Sofia och
Carl August. Under sistnämnda tidsperiod blir Johan Pehrsson på Öhna ägare och efter
honom Anders Magnus Larsson från Tunhem, år 1849 inflyttad till Stavremosse. Efter
detta upptages som hyresgäst bl. a. sågaren Olaus Hermansson, född i Bäve 1813, med
hustru och tre på Trollhättan födda barn.
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Till höger det nyuppförda Merkurius 4

Under åren 1854-62 nämnas som hyresgäster f kronolänsman Nils Friberg, född i Åsaka
1804, och hustrun Anna Kristina Furster, född i Gärdhem 1810, samt senare skräddaren
Joh. Ad. Lindqvist, född i Vassända 1834, med familj. Olaus Hermansson bodde kvar.
Så hyrde i gården bagaregesällen Andreas Högvall, född i Forshälla 1831 och med familj
inflyttad från Stavremosse. Hos honom voro skrivna en del bagaregesäller och pigor. De
gamle i byn minnas detta i ganska stor skala drivna bageri.
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Bagare Högvall dog 1866. Rörelsen fortsattes av änkan med Högvalls bröder som verkgesäller under olika tider. Under tidsperioden 1863-68 inrycker som ny hyresgäst bryggaren Sven Olsson, född i Foss 1820. Skräddare Lindqvist bor kvar.
Under åren 1868-76 blir änkefru Anna Kristina Högvall ägare till Mercurius 4. Som
nya hyresgäster upptagas skepparen Tobias Jonsson och repslagaren Aug. Petersson,
född i Vänersborg 1841, med hustru och barnen Karl Alexis, Anna Sofia och Gustaf
Vilhelm.
Kyrkboken 1877-84 anger handlanden Joh. Nilsson i Svan som ägare och som hyresgäster bagare Anders Nyberg och kopparslagare Joh. Aug. Bäckman, född i Gärdhem 1840.
Bäckman hade verkstad inpå gården och butik i norra rummet åt gatan, men flyttade
något av åren 1879 eller 1880 till kv. Najaden. Handlanden Nilsson sålde emellertid
efter något år huset Merkurius 4 till bagerskan Anna Sofia Andrén, född 1816 och
inflyttad med sonen Karl Filip och döttrarna Alida Hermina, Josefina Magdalena och
Anna Elisabet. Bäckmanska butiken övertogs av Amalia Augusta Eleonora Bergman
(sedermera fru Jarl Wennergren) för mössaffär. Som andra hyresgäster nämnas smed
A.G. Johansson och K. J. Ram med hustru.
Kyrkboken 1884-90 upptager fortfarande fru Andrén som ägare. Under denna period
överlät hon bagerirörelsen till Karl Aronsson Carlander. Hyresgäst är postskriverskan
Ingeborg K. M. Rydén, född i Stockholm 1852.
Bageriet flyttade under dessa år över gatan, enär handlanden Albin Mattsson hyrde hela
undervåningen för sin då nyöppnade manufakturaffär.
Under åren 1895-99 står som ägare Alida Herminia Andrén och som hyresgäst handlanden Albin Mattsson. Denne blev sedermera ägare till fastigheten. Vid Mattsson död
1909 övertogs affären av herr Knut Hjelmberg som också 1913 inköpte fastigheten. Det
gamla huset såldes i fjol höst (1930) och ligger nu upplagrat på Halvordstorp. På tomten
Merkurius 4 skulle nämligen uppföras ett tidsenligt bostadsbygge. Det är det ståtliga fyravåningshus som i dagarna tagits i bruk för Hjelmbergs dam- och herrekiperingsaffär.
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Trollhättans första bank
Av Lars Myrén (baseras på material av Werner Johnsson)
I början av 1860-talet var starka krafter i rörelse inom Västergötland för att skapa en
sedelutgivande bank för Västergötland och Dalsland. Länets driftige chef Erik Josias
Sparre gick här som på så många andra områden i spetsen. Bankens ändamål skulle
främst vara att tillhandahålla förlagskapital åt fabriksidkare, affärsmän och jordbrukare där. Den 12 november 1864 hölls konstituerande bolagsstämma för Enskilda
banken i Vänersborg och den 1 februari 1865 började den sin verksamhet.
Många ”lotter” dvs. aktier hade tecknas ute i länet och tecknarna i Alingsås och Ulricehamn hade satt som villkor, att avdelningskontor skulle inrättas på dessa platser,
vilket också skede i augusti samma år. Året efter öppnades även ett avdelningskontor
i Uddevalla. I Trollhättan förekom inte någon större aktieteckning. Possessionaten
Niklas Svensson på Källstorp hade 10 aktier, Johan Fredrik Dahllöf på Strömsberg
lika många och Kanalbolagets kamrer Patrik Bagge, förvaltare Samuel Andersson
Wikströmska sågarna, Robert Boyson på Bryggum och andra hade någon enstaka
aktie.
Affärsbankerna var en nyhet för Sverige och hade vid denna tid inte helt slagit igenom
utan anlitades med en viss tvekan om industrimän och handlande. Typiskt är ett
yttrande av Antenor Nydqvist från maj 1870: ”Någon växel vilja vi inte acceptera, ty
vi tycker ej om att ha dylika lappar ute.” Man ville slippa tigga personer om borgen
för lånen och ej heller gärna skriva på åt andra,” ty säga vad man vill, borgen är ett
sattyg,” skriver en Nydqvist i april 1869. Nydqvist & Holm anlitade dock till en
början Göteborgs lånekontor men fram på 1860-talet flyttade man över sina affärer
till Vänersborg sparbank och Värmlands Provincialbank, som upprättat avdelningskontor i Vänersborg.
De enskilda bankerna hade vi denna tid sedelutgivningsrätt. Enskilda banken i Vänersborg gav sålunda ut egna sedlar i valörerna 5, 10, 50, 100 och 500 riksdaler
riksmynt och hade på 1870-talet en kvarts miljon rdr utelöpande i egna sedlar. Ett
bekvämt sätt kan det tyckas att få rörelsekapital! Men en förutsättning var att folk
använde bankens sedlar, och därför inrättade banken så kallat växelkontor på skilda
platser, där man kunde växa till sig bankens sedlar. Ett sådant inrättades också i Trollhättan, och var skulle de placeras om inte på centralplatsen för samhälles ekonomiska
liv vid den tiden, Nydqvist & Holms kontor, där patron Carl Olof Holm förde spiran. Holm var en av huvudpersonerna i 1860-talets Trollhättan. Han var ordförande i
kommunalnämnden, dess sekreterare och kassör. Samhällets räkenskaper fördes ända
till 1868 i Nydqvist & Holms kassaböcker.
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En sedel från Enskilda banken i Vänersborg från år 1879

Banken var mycket noga med att inte släppa konkurrenter alltför nära inpå sig. Den
5 oktober 1870 kom underrättelse om att Skaraborgs Enskilda bank hade inrättat
ett expeditionskontor vid järnvägsstationen i Vara. Vänersborgsbanken inrättade då
ett eget växlingskontor i Grästorp ”för att förebygga att det förstnämndas bankosedlar skulle i orterna omkring Vara och Grästorp uttränga ur rörelsen denna banks
sedlar.”

Kommissionskontor i Trollhättan
År 1870 blev det emellertid ett allvarligt hot mot bankens verksamhet Vänersborg. Göteborgs Enskilda bank upprättande ett avdelningskontor i Vänersborg och till på köpet
i huset bredvid banken. ”Åtgärder måste vidtagas, såvida inte banken vill se sina kapital
obegagnade och räntelösa”, heter i protokollen. Risk förefanns även på annat håll, Trollhättans affärsmän och industriidkare kunde befaras gå över till den andra banken. För
att förhindra detta gjorde man på hösten 1870 vissa sonderingar bland affärsmännen
i Trollhättan, hur dessa skulle ställa sig till upprättande av ett kommissionskontor för
banken i Trollhättan. Intresserade kallades till ett sammanträde den 8 december 1870,
varvid denna frågan diskuterades. Man var tydligen positivt inställd till förslaget, och en
kommitté tillsattes, som skulle utarbeta riktlinjer för hur ett sådant kontor skulle skötas.
Kommitterade blev distriktsläkaren doktor Carl Rinman , patron Carl Olof Holm och
possionaten Niklas Svensson på Källstorp. Patrik Bagge och Samuel Andersson ”hade
icke kunnat förmås att åtala sig uppdraget.
Enligt förslaget, som är dagtecknat den 19 december 1870, antogs anbudet om ett kommissionskontor. En kassör och en räkenskapsförare skulle anställas. Till kassör föreslogs
länsman Hugo Ågren, ”vilken vi anser för såväl skicklig som lämplig för denna befatt— 142 —

Till vänster syns Ågrens hus där det första bankkontoret i Trollhättan öppnades den 2 januari 1871. Bilden från
senare år.

ning. Han hade inlämnat ansökan jämte i vårt tycke fullgod borgen.” Till räkenskapsförare hade anmält sig jägmästare Tell Dahllöf på Strömsberg och herr Axel Friberg. Det
överläts åt styrelsen i Vänersborg att utse den lämpligaste av dem.
Till kontrollanter eller styrelse ”nödgas vi föreslå oss själva.” Till banklokal föreslogs
två rum med egen ingång på nedre botten i Ågrens hus (Najaden 6-7). Lokalen ansågs
vara lämplig och dessutom bodde kassören i huset, vilket ju var en fördel. Ågrens hus
var ett av de förnämligaste vid den tiden i Trollhättan. De finns ännu kvar och ligger
vid Spannmålsgatan nära älven. Där hade några år tidigare inrymts Trollhättans första
telegrafstation. I hyra för två rum med eldning, städning, lyse och annat betingades 100
rdr per år. För kassören föreslogs i lön 500 rdr och för räkenskapsföraren 600 rdr per
år. Hela kostnaden skulle alltså belöpa sig på 1.200 rdr per år. ”Vad styrelsen beträffar
åtnöja vi oss med vad bolagsstämman kunde anse skälig den tilldela.” Tiden för kontorets öppethållande föreslogs till fyra dagar i veckan, nämligen måndag, onsdag, fredag
och lördag mellan 9-11 fm. Banken skulle vidare anskaffa kassaskåp, kistor, pulpet och
skrivbord, räkenskapsböcker och skrivmaterial.
Styrelsen behandlade detta förslag omgående och tillstyrkte det. Borgensförbindelsen
för Ågren och av C.J. Kopp och Robert Boyson liksom för Dahllöv av S. E. Olsson
och R. Ehrengranat på Önafors godkändes. Det beslöts att kommissionskontoret i
Trollhättan skulle öppnas den 2 januari 1871 och hållas öppet, tills bolagsstämman
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konfirmerat beslutet. Den skulle också avgöra arvodesfrågan. De blivande
tjänstemännen skulle under tiden mellan jul och nyår vid huvudkontoret inhämta kännedom om bokföring med
mera.
Rinman, Holm och Svensson antogs
till styrelse intill bolagsstämman. Till
utgiftsstat för expeditionen anslogs
1.200 rdr. Varje styrelseledamot skulle
ha 100 rdr, kassaförvaltare Ågren 500
vari hyran skulle ingå, och räkenskapsföraren Dahllöv 400. Man prutade
alltså 300 rdr på tjänstemännens löner.
Vid bolagsstämman den 31 mars 1871
fastställdes styrelsens beslut angående
upprättande av kontoret i Trollhättan.
Bolagsstämman var dock generösare
än styrelsen och biföll kommittéförslaget i lönefrågan men prutade 100
rdr på styrelsens arvoden, varför staten Hugo Ågren blev bankens förste kassör
för de nya kontoret blev 1400 riksdaler. Till styrelse valdes C. O. Holm,
Niklas Svensson och handlade Johan Olsson. Rinman hade undanbett sig att ifrågakomma. Styrelseledamöterna skulle också vara aktieägare, och därför tillhandlade sig
Holm en aktie av Patrik Bagge och Johan Olsson en av handlanden Brun i Vänersborg. Niklas Svensson var som nämns redan aktieägare.
Kontoret skulle hållas öppet tre dagar i veckan måndag, onsdag och fredag kl. 10-12.
I rörelsekapital lämnades 60.000 rdr. Växlingskontoret på Nydqvist & Holm indrogs.
Expeditionskontoret, som det kallades, var helt underställd centralkontorets överinseende. En av styrelsens ledamöter skulle i sin tur vara jourhavande och har tillsyn över
kontorets verksamhet. När en växel erbjöds till diskontering, skulle den först insändas
till Vänersborg och där behandlas. Sedan skulle besked lämnas till Trollhättan. Växeln
skulle inlösas i Vänersborg. Det var en tidsödande procedurer på den tiden, då det inte
fanns telefon.
Niklas Svensson, som tidigt blev den ledande inom Trollhättekontoret, hemställde snart,
att expeditionskontoret skulle få utvidgad befogenhet. Detta beviljades, så att styrelsen
erhöll bemyndigande att eget ansvar inköpa växlarna. De skulle sedan varje lördag insändas till centralkontoret och där bokföras, varefter de, i den mån de förföll, återsändas
till expeditionskontoret för att där inlösas.
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Mer att göra för banken
Trollhättan var i början av 1870-talet det samhälle i stark utveckling. Det hade omkring
3000 innevånare, lika mycket som en medelstor svensk stad på den tiden. Det var främst
en industristad med Nydqvist & Holms lokomotivverkstad i spetsen. Bland övriga industrier kan nämnas oljeslageriet, trämassefabriken på Önan, pappersbruket, garverier,
sågarna på Malgön med flera. En livlig affärsverksamhet rådde där också. Man får heller
inte glömma, att Trollhättan då stod på höjden av sitt rykte som turistort, och massor
av turister besökte Trollhättans särskilt under sommarmånaderna. Det fanns alltså alla
förutsättningar för att en bank här skulle få mycket att göra.
Patron Holm är redan nämnd. Hans betydelse för Trollhättan under 1860 och 1870-talen var mycket stor. På alla områden kan hans säkra och omdömesgilla verksamhet
spåras. Johan Olsson hade affär i Storgatan 45, i ett litet trähus som föregångare till den
nuvarande stenhuset. Han var en man med stora förbindelser utanför samhället. Han
lämnade Trollhättan på 1880-talet.
Hugo Ågren kom till Trollhättan som länsman i mitten av 1860-talet. Han var en
driftig man, som gjorde betydande insatser och skilda områden. På 1870-talet blev han
disponent för pappersbruket i Trollhättan och förmåddes i slutet av 18 70-talet av landshövding Sparre att åtaga sig chefskapet för Vargöns pappersbruk, som var på fallrepet.
Genom Ågrens energi och duglighet sattes det på fötter och utvecklas betydligt.
År 1872 höjde tjänstemännens löner med 300 rdr till 1700 rdr mot att kontoret hölls
öppet fyra dagar i veckan. Kontoret hade redan i början stor omsättning. År 1872 var
dess inkomster 2.183.467 rdr och utgifter 2.148.115 rdr. På upp och avskrivning insattes 464.588 rdr och uttogs 360.720 riksdaler.
År 1873 begärde Tell Dahllöf att bli befriad från uppdraget att vara bokhållare. Han
anförde bl.a. ett skäl som nu kan te sig ganska märkligt men som nog var fullgott på den
tiden. Han skriver: ”Under vintermånaderna möter allt som oftast svårigheter för mig
att från min nuvarande bostad kunna färdas över Göta Elf till Trollhättan och jag blir
ofta förhindrad från att några sköta de nu betydligt ökade göromålen vid härvarande
bankkontor och affärsrörelsen lider härav.” Det fanns på den tiden ingen bro över älven
vid Trollhättan, utan från Strömsberg måste man med roddbåt ta sig över till andra
stranden. Det var särskilt besvärligt på vintern att komma över, då isen inte bar. Ville
man åka fick man fara över Vänersborg eller Lilla Edet. Det blev emellertid ganska svårt
att skaffa ersättare.
De var icke gott om lämpliga personer, helst som det fordrades borgen på 10.000 rdr,
och vederbörande alltså kom i beroende av borgensmännen. Göromålen hade också ökat
och lönen ansågs ”klen”. Sådan borgen om ansåg man i Trollhättan skäligen onödigt då
kommissionskontorets pengar förvarades av kassören, och alla värdepapper omedelbart
insändes till central kontoret Vänersborg. Räkenskapsföraren förde endast böckerna,
och hans kassa kollades mot kassörens sig varje dag slut. Från 1874 antogs bruksförvaltare A. Nilsson till bokhållare och borgen för honom ställde som C. F. Lundberg och
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Gustaf Nilsson. Omkostnaderna hade stigit till 3.000 rdr per år. I detta ingick hyra för
lokalen. Styrelsen var oförändrad men från detta år utsågs suppleanter, vilka blev Samuel
Andersson och Tell Dahllöf.
Banken utvidgade sin verksamhet varje år och 1876 inrättades ett kommissionskontor
i Mellerud, där affärsverksamheten utvidgats på grund av järnvägsbygget. Bergslagernas
järnvägar höll på att byggas. År 1877 hade arbetet vid kontoret i Trollhättan ökat så
mycket att det anslogs 1.000 kr per år till ”Dirigenten” dvs. jourhavande styrelseledamoten, vilken var Niklas Svensson. Lönerna ökades till 3.000 kr.
Samuel Andersson hade nu avgått som suppleant och efterträtts av garvare Johan Blomqvist, en av de mera framstående männen i 1870-talets Trollhättan. Tell Dahllöf sålde
Strömsberg till Alb. Pålsson och efterträdde i styrelsen av kanalbolagets nye kamrer
Pontus Sahlberg.
År 1877 började det dra ihop sig till ekonomisk kris i vårt land och följande år var den
mycket kännbar. Den blev mera förödande än de närmast föregående. En annan sak som
förvärrade situationen för Enskilda banken i Vänersborg, var att riksdagen på Kungl.
Majt;s förslag 1879 indrog rättigheten för de enskilda bankerna att utge egna sedlar i
5-kronorsvalören. Bolagsstämman beslöt att söka nedbringa utgifterna och detta skulle
i första hand gå ut över avdelnings och kommisionskontoren. Avdelningskontoret i Lidköping och kommissionskontoret i Mellerud indrogs och Trollhättan var i farozonen.
Detta fick emellertid en nådatid och då situationen år 1880 lättade fick Trollhättekontoret fortsätta sin verksamhet.
Då Hugo Ågren blev disponent vid
Vargöns pappersbruk lämnade han
kassörsbefattningen vid Trollhättekontoret. Till efterträdare fick han
kassören vid det nedlagda kommissionskontoret i Mellerud O. F. Carlsson. Till bokförare utsågs A. Lindbohm, icke att förväxla med urmakaren och skarpskytten Oscar Lindbom.
I styrelsen blev det också förändringar.
Carl Olof Holm avled 1881 och hans
efterträdare som ordinarie styrelseledamot blev Johan Blomqvist.

Banken flyttar till Pihl hus
Öppethållandet hade nu minskat
till tre dagar i veckan. Några år in på
1880-talet flyttade banken till ingenjör Johan Pihls nya fastighet på Storgatan, där ett par rum i norra änden

Johan Pihl blev chef för banken år 1908

— 146 —

Banken flyttade till Pihls stora hus på Storgatan, som syns på höger sida. Idag finns i stället infarten till parkeringshuset där.

förhyrdes. I detta hus hade banken sin verksamhet i mer än sjuttio år. År 1908 blev Johan
Pihl chef för banken efter att i många år ha varit ritkontorschef på Nydqvist & Holm.
Bankrörelsen övertogs år 1943 av AB Svenska Handelsbanken. Banken flyttade på
1950-talet till nuvarande kontor på Kungsgatan.

Interiör från banken i Pihl hus, Storgatan 46.
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På 40-talet fanns det också ibland många damer även på bankdiskens utsida.

Sparbössa från banken.
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Nyströms hörna trivsam träffpunkt för modern motorism
Av Lars Myrén
Nyströms hörna invigdes år 1955 och en broschyr om verksamheten på Trollhättans
moderna motorcentrum togs då fram.

Bensinen var av märket Koppartrans och det fanns två mackar till i Trollhättan med
detta märke, dels på Göteborgsvägen och dels i Hamnen. Det erbjöds bensin 83 och
93 oktan, Koptan Bentyl 95 oktan, tvåtaktsbränsle, autodiesel, smörjmedel och eldningsoljor.

Ur broschyren:
På samma plats där morfar redan 1911 köpte bensin, (för att visa mormor det nya kraftverket) för 18 öre litern direkt från fat, för sin hypermoderna 7 hkr Oldsmobile står idag
Trollhättans moderna motorcentrum – en storstation med tradition.
Redan 1911 köptes det bensin på den plats där ”Nyströms hörna” nu ligger. Motorismen har hunnit växa åtskilligt sedan den tiden och dess krav på kvaliteter och service
har växt i takt med utvecklingen. Den nya högmoderna servicestationen som idag hälsar
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alla motorister välkommen till sina 13 gula pumpar har endast platsen gemensam med
den handdrivna bensinhandel till vilken ”stinkstånkorna” sökte sig på morfars tid. En
teknisk raritet har blivit en vardaglig realitet, bensin har blivit oktantal och betjäningen
service.
Planerad med tonvikt på service och med tanke på morgondagen står den nya Nyströmsstationen som ett trivselcentrum i den moderna bilismens tjänst.

Man kunde få hjälp med tankning och annan service på den tiden.

Kör in till Nyströms och pröva en modern storstations alla resurser.
- När ni skall tanka eller behöver tillbehör, skall rundsmörja eller skall tvätta så välkommen till oss. Och
skulle det vara några småfel ni behöver hjälp med att
klara av ordnar vi den saken åt er.
Så säger den nya Nyströmsstationens föreståndare
Erik Carlsson, en erfaren fackman med bilen i blodet,
som gärna själv tar ett tag där det behövs.
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13 gula pumpar med kvalitetsprodukter står dygnet runt till er tjänst mitt i Trollhättans centrum

Tre körfiler under ett tak hjälper er att alltid hitta fram till en ledig pump

Huset kom också att fyllas med massor av affärer och verksamheter, inte minst en mjukglassbar, som var en stor
nyhet på den tiden och dessutom leksaksaffären Tubra.
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Det våras på SAAB i Trollhättan
Av Gösta Holmström (1954)
När vi hälsade på i Trollhättan för på dagen två år sedan, pressade man med möda
fram en Saab i timmen och vi var faktiskt där för att dementera ett rykte att Svenska
Aeroplan AB skulle lägga ned biltillverkningen, och samtidigt fira att den 4000:e bilen
rullade av linan.
Men när vi nu som objudna gäster svängde in genom gallergrindarna, hittade vi utan
varsel och med vant argusöga med vitkrita klottrat på en kaross på bonderiseringslinan
siffran Saab nr 10 000. Och vi fann att takten var sådan att man fick fram två och en
kvarts bil i timmen, noga räknat en bil var 27:e minut, eller 108 per arbetsvecka.
Men vår förvåning stannade inte vid detta. Vi fann att ryktet som drivit oss till Trollhättan, om att Saab köpt en stor fabrik i Göteborg och tänkt utvidga var sant, närmare

Kellers kopierfräs, Nordens största, gör pressgiggen till taket. Linjalen följer trämodellen övers och formar verktyget
likadant.
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De tre största pressarna, varav den största kostar en miljon kronor.

bestyrkt av annons för dagen i Göteborgs-Posten att nian sökte "förman för slipavdelningen och härdverket med gedigna kunskaper beträffande centerlesslipning, hålslipning och rundslipning".
Vi mötte vidare truckar och tunga transportenheter i full färd med att successivt flytta
över motortillverkningen till den fabrik man köpt av Elektrolux i Göteborg. Det såg ut
att ha blivit enbart plåtslageri av hela Trollhätteanläggningen.
Direktör Svante Holm, som har den flygbetonade yrkestiteln platschef, hade också
märkliga ting att förtälja. Hela motorfabrikationen städas bort ur Trollhättehallarna
och flyttas steg för steg, så att det inte blir något avbrott i produktionen, till den nya
17 000 m² stora anläggningen i Göteborg. Allt eftersom kugghyvlar, vevaxelslipmaskiner, bussningsverktyg och andra motorbyggmaskiner försvinner får plåtslagarna, målarna, svetsarna och montörerna göra sig bredare.
De får härska ensamma i Trollhättans 30 000 m² och det betyder ju betydligt ökade
resurser, när man sedan får motorerna fixa och färdiga som fullständiga drivenheter
med kardan, växellåda och allt, från Göteborg direkt till station 7-10 på slutmonteringslinan.
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Taket kommer ur pressen

Genom att räkna litet på fingrarna kommer vi fram till, att när skilsmässan kaross och
motor är färdig, skulle Saab kunna få kapaciteten höjd från nuvarande knappt 4 000
vagnar om året till inemot 12 000. Fullt så optimistisk är inte direktör Holm. Som
försiktig general räknar han med 10 000 vagnar om året. Det är ju inte alls så litet om
man tänker på att man hittills från det att prototyparbetet sattes igång hösten 1945 och
fram till dagens datum "bara gjort 10 000". I framtiden alltså lika många bilar per år
som man nu behövt åtta år för att bygga.
Trollet från Trollhättan går alltså ut att möta köparens marknad och hårdnande konkurrens med skapliga produktionstekniska resurser. Formgivningen kan väl knappast göras
nättare så länge vagnen utomlands samlar täta åskådarskaror, både på utställningar och
gator, och det maskinella med tvåtaktsmotor och torsionsfjädring är det inget fel på,
inte heller på vagnens sportiga prestanda.
Barnsjukdomarnas tid är övervunnen. Man har för länge sedan funnit att de vevaxelspökerier, som det talades om första åren, berodde på en ojämn tillverkning av rullhållaren till mellersta ramlagret. En mängd smådetaljer har förbättrats. I stället för ”sealed
beam”, som var långt ifrån bländfria, har man skaffat Hella strålkastare. Infästningen
för stötdämparna, som var bräcklig, har fått kraftigare gummi.
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Ny kraftigare generator har satts in med separat relä på kylarplåten. Solex 32 B 1 och
Bosch högeffektspolar tillåter gnistgapets ökning från 0,7 till 0,9 och effektökningen
från 25 till 28 hk. Luftförvärmning hindrar isbildning i förgasaren och onödigt bensinslöseri i fuktkall väderlek. Och pianotråden till starten, som vi för vår del dragit av fem
gånger, har ersatts av en kraftig wire.
Det viktigaste och säkert värdefullaste när det kommer till priskrig är dock produktionsmetoderna. Här finns ingen gammal surdeg att städa upp. Allt är ju modernt och nytt.
Och de före detta flyghallarna ger gott armbågsrum åt dem som jobbar.
Det tjusiga med Saab är, för den som älskar att titta på bilbygge, att man gör allting
själv. Om vi nu undantar sådana saker som elutrustning o d, gjutgods och råmaterial
bearbetas allt hos Saab. Man får in stångmaterial, gjutblock, smide och plåt och sedan
sätter man igång med bearbetningen.
Det roliga börjar med stålpressningen, som är så pass överdimensionerad, att man utom
de egna jobben hinner med att pressa och stansa åt andra, exempelvis åt Saabs vingburna
produktion.

Från plåtslageriet
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”Bröllopsgiggen”, där tak och sidor förmäls med golv.

Stora clearingpressen från Chicago, som pressar 500 ton och väger 90 ton själv
och höll på att förstöra både Trollhätte slussar och en bro som bara tålde 10 ton
och slutligen vid uppackningen befanns vara av amerikanerna i Mark Twains anda
packad upp och ner, skulle kunna göra alla Saabs tak på några veckor, om den ginge
för fullt. Nu får den göra mycket annat och har bl a blivit expert på plåtslageri för
reamotorer.
Men när den och de något mindre två systerpressarna klämmer ur sig till ett antal av
åtskilliga i minuten tak - dörr - flygel - botten och andra partier som lagras i ett särskilt
skjul i lämpliga häckar, upplyftade på hyllor av kraftiga gaffeltruckar. Saab kör ca 700
bitar av varje presstycke och lagrar dem, varefter pressverktygen kan användas för nästa
700-serie av någon annan bit. En sådan överdimensionering skvallrar ju om att kapaciteten kan byggas ut.
Tak, dörrar, sidoplåtar, golv, flyglar mm sammanförs till den stora svetshallen. Där byggs
på en lina taket med sina påsvetsade delar, och på linan bredvid bygger man golvet
med sina delar, konsoler o d och efter några stationer sammanförs de båda hopsvetsade
enheterna i en stor slutmonteringsgigg, punktsvetsas och elsvetsas.
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På justeringslinan efterjusteras och putsas karosserna

Den halvfärdiga karossen kommer ur denna gigg så att säga hopnästad. Därefter kommer fullständig svets, slipning av svetsfogar och svetspunkter, montering av huvlås och
dörrhängen och sådant. Och som nyhet för i år har man också infört justering och
polering av invändiga svetsfogar.
Nu skall karossen bada. Bonderiseringsavdelningen innehåller en lång rad baljor av
väldiga mått. De olika karen mäter 5 x 2 x 2 m och man har ca 18000 liter i varje.
I tur och ordning doppas hela karosserna i: 1) alkaliskt avfettningsbad, 2) kallt sköljbad,
3) sköljning i hexodin, 4) fosforiseringsbad i temperatur av 70-75 grader, 5) 40-gradigt
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granodinbad, 6) sköljning i kallt vatten, och 7) sköljning i vatten med kallt dextiolite,
varefter den väl badade karossen torkas i ugn i 170 graders temperatur. Hela proceduren
tar 20 minuter och meningen är att få bort smuts och syror, tumavtryck och eventuell
benägenhet för korrodering, med andra ord göra plåtytan sådan att färgen biter bäst och
stannar kvar så att intet rostangrepp kan tänkas under skyddsytan.
Målningen är hos Saab, som hos en del utländska vagnar, gjord efter det nya syntetiska
systemet. Sedan grundfärgen lagts på kommer syntetfärgen, som ger en jämnare yta
och möjliggör snabbare process. På detta område har en väldig utveckling skett och det
viktigaste är därvid att färgfabrikanterna fått fram - vad som saknades förut - nämligen
bättringsfärger, med vilka man lätt kan reparera repor i lackeringen. Syntetfärgen ger
ett absolut jämnt färgskikt. Vid den tidigare cellulosamålningen måste man slipa efter
och då kunde färgskiktet bli tjockt på somliga fläckar och lövtunt på andra. Eftersom
bilbranschen visar en allmän tendens att övergå till de syntetiska färgerna, är det tydligt
att man överallt funnit dessa vara överlägsna.
Karossen är klar och går nu till slutmonteringen, där man gör följande operationer:
1) de elektriska härvorna knyts fast, 2) bränsle- och bromsledningar monteras, 3) lagerkonsoler med fjäderarmar sätts på, 4) montering av bromscylindrar, fjäderarmar,
bränsletank m.m. 5) stötfångare, torsionsstavar, styrspindelhus med frambromsar,
pedalställ, fläkt m.m. 6) motorn med alla tillbehör, 7) bilen glasas, 8) instrumentbrädan, 9) ratten, 10) bilen lyfts upp så att man kommer åt underifrån att sätta på
avgasrör, hjul och skärmar, plus käderlisten (listen mellan sidostycken och skärms-

På den långa karosslinan tillkommer del efter del.
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Efter målningslinan har karosserna förenats med hjuldetaljer och dyl. och på station 7 har motorn kommit till,
vagnen lyftes upp på tionde stationen och får hjul mm, så att den kan fortsätta ”på egna ben”.

tycken), 11) kylare, vindrutetorkare m.m. 12) bilen går ned på egna hjul, man
ordnar inredningen, 13) taket, huven och bakluckan, 14) framstolar och dörrar, 15)
kontroll av strålkastare, hjulinställning o d och slutbesiktning, bränslepåfyllning.
Provföraren sätter sig vid ratten och kör tre å fyra kilometer, varefter han skriver ut ett
provningsprotokoll. Och efter detta utförs i efterjusteringsverkstaden - den enda del av
fabriken där handarbete förekommer - de korrigeringar som behövs för att vagnen skall
anses klar till leverans.
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Det här handlar ju bara om plåtslageriet, säger kanske någon. Men motorerna då? Ja,
dessa skall ju nu byggas i Göteborg, i den verkstad som tidigare hette Bohus Mekaniska
Verkstad, men nu döpts om till Saab-Göteborg, i analogi med de tidigare anläggningarna Saab-Trollhättan och Saab-Linköping.

När monteringen är färdig samlas vagnarna i ändlösa rader för fyra kilometers provkörning innan de går till
slutjustering.

Saabs formgivare Sixten Sason visar här sin senaste röntgenskiss av modell 92B.
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Min levnadshistoria
(Något bearbetad och förkortad)
Av Johan Pihl (1922)
Efter att ha genomgått folkskolan i Byarum med utmärkta vitsord ville jag fortsätta
studera, men av flera skäl fick jag inte tillfälle därtill. Jag måste därför, huvudsakligen på
egen hand, på lediga stunder, förskaffa mig mera bokligt vetande, än jag erhållit i folkskolan, och härvid understöddes jag med god hjälp av skollärare Molander i Byarum.
Redan tidigt måste jag delta i hemmet med varjehanda lantliga göromål. Jag lärde mig
bland annat snickra, smida och tillverka redskap för gårdens behov samt deltog även
i jakt och fiske. Stället, där mina föräldrar bodde, hade ett utmärkt vackert läge på en
höjd med fri utsikt åt Byarums vackra kyrka och den nedanför kyrkan belägna lilla sjön
samt åt söder Gärahofs synnerligen bedårande äng.
Eftersom jag hade föga lust att ägna mig åt lantbruk, måste jag dock delta i dessa göromål, och på lediga stunder, som jag tog ganska ofta, studerade jag allt, vad jag kunde
komma över i läsväg. Jag läste Svensk grammatik av Filen, Historia av Hollander, Geografi av Palmblad, Räknelära av Zwighberg. Jag övade mig även med linearritning och
något med frihandsteckning, men gjorde just inga synnerliga framsteg i det senare fallet.

Byggnation av masugnar
År 1859, då jag var 17 år gammal, fick jag medfölja min far till Grafversfors, dit min
far av direktör Grill anmodats komma för att under notarie Nils Mitanders ledning
uppföra en ny masugnsbyggnad. Häri deltog jag jämte fyra av min fars medhjälpare och
förvärvade snart erfarenhet i facket.
På lediga stunder övade jag mig med att kopiera ritningar, efter vilka masugnen uppfördes, och fick jag därigenom en djupare inblick i detta byggnadsarbete, än vad en vanlig
arbetare kunde förvärva.
År 1860 blev min far anmodad av direktör Grill att vid Degerfors i Närke utföra en
ny masugnsbyggnad, men då han måste verkställa viktiga arbeten vid de Hamiltonska
bruken, kunde han inte åta sig detta uppdrag. Detta hinder meddelade min far direktör
Grill och föreslog mig, som kompetent, att utföra detta arbete, om jag därtill förordnades. Direktör Grill godkände detta förslag, varjämte han anhöll, att jag skulle ta med
fyra medhjälpare för att under notarie Troilius ledning verkställa ifrågavarande arbete.
Vi infann oss på den bestämda tiden, och i mån som arbetet pågick, fick jag låna en del
ritningar till masugnsbygget för att kopiera. Bland annat gjorde jag uppmätning på den
rostugn, som uppfördes. Denna ritade jag i skala och försedde med påskrivna mått samt
prydlig lavering. Då jag sedermera förevisade för notarie Troilius denna ritning jämte
andra ritningar, som jag kopierat, fick jag beröm för ett välgjort arbete. Detta sporrade
mig ännu mera till fortsatta ritövningar.
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Sedan arbetet avslutats vid Degerfors, erhöll min far ett brev från direktör Grill, i vilket
han uttalade sin belåtenhet med mitt arbete vid Degerfors och föreslog, på grund av
mina visade anlag, att jag borde studera, och om jag skaffade mig nödiga teoretiska
tekniska kunskaper, skulle han anta mig som elev vid sina masugnsbyggen.
Från denna tid var hela min strävan att söka förskaffa mig erforderliga tekniska kunskaper, sa att jag kunde bliva antagen som elev hos direktör Grill. Men hur detta skulle
kunna realiseras, kunde jag inte förstå, ty min far ville inte bekosta min skolgång och
jag själv hade inte tillräckliga medel därtill, och låna sådana ville jag inte. Jag tvingades
därför avvakta bättre tillfälle och hoppades, att ett sådant förr eller senare skulle visa sig.

Hos byggmästare Pettersson
År 1861 skrev min far till en gammal vän, nämligen byggmästare Pettersson i Sanseryd,
och anhöll, att jag skulle få komma till honom för att under någon tid få öva mig i ritning, och detta lovade han.
Vid min ankomst till Petterssons hem, uppdrog han åt sin son, som hade genomgått
kursen vid Teknologiska institutet och bodde i faderns hem, att ge mig nämnda undervisning. Till en början fick jag inhämta de första grunderna i beskrivande geometri på
figurer, sedda i olika plan. Därefter fick jag öva mig med att upprita två villabyggnader,
en sågbyggnad, en masugnsbyggnad samt ett lokomotiv, huvudsakligen efter andra
ritningar och planscher. På detta sätt förvärvade jag en viss färdighet att föra ritstiftet.
Vid hemkomsten fortsatte jag min praktiska verksamhet och på lediga stunder med
studier samt övning i ritning och skönskrivning. På detta sätt inhämtade jag en viss säkerhet i räkning samt förvärvade bland annat en redig handstil, som mycket beundrades
av mina syskon m.fl.
Under år 1863 var min far sysselsatt med en fabriksbyggnad vid Marieholms bruk i Åsenhöga socken, och var jag med och deltog i detta arbete. En söndag under tiden bevistade
min far och jag gudstjänsten i Åsenhöga kyrka, där kyrkoherde Pontin predikade.
Efter gudstjänstens slut blev jag och min far inbjudna på middag till en barndomsbekant
till min far i Åsenhöga. Efter middagen, då de samspråkade om gamla ungdomsminnen
m.m., blev jag lämnad på ensam hand att förströ mig bäst jag kunde. En tidning låg framme, som jag läste. I denna fick jag se en annons, att vid Tekniska Elementarskolan i Borås
börjar ny lärokurs den första nästkommande september samt att de, som därstädes ämna
söka inträde, skola anmäla sig hos läroverkets föreståndare med företeende av prästbevis,
intyg över genomgångna skolstudier samt, om så erfordrades, undergå inträdesexamen.
Utan ett ögonblicks betänkande beslöt jag mig för att söka inträde vid detta läroverk.

Utbildning vid Tekniska Elementarskolan i Borås
Redan följande dag satte jag detta beslut i verkställighet genom att resa hem och därifrån
till Borås. Någon järnvägsförbindelse mellan Byarum och Borås fanns inte på den tiden,
utan jag måste resa dit den cirka 9 mil länga vägen med egen skjuts. Detta ägde rum i
slutet av juli månad år 1863.
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Vid framkomsten till Borås uppsökte jag skolans föreståndare, doktor Göransson, och
framställde mitt ärende. Sedan jag redogjort för mina kunskaper, förevisat de av mig
gjorda ritningarna samt berättat om min praktiska verksamhet m.m., blev han synnerligen intresserad för min person.
Efter ett kort förhör i olika ämnen förklarade han, att i främmande språk ägde jag inte
de förkunskaper, som skolstadgan för läroverket föreskriver, men i övriga ämnen fullt
tillräckliga för inträde, varför jag på grund av min mångåriga praktiska verksamhet och
förvärvade kunskaper i ritning, blev antagen som elev vid skolan den första nästkommande september.
Vid hemkomsten från Borås studerade jag vissa ämnen med allvar. Under den korta
tid, som återstod, innan jag skulle börja skolan, inhämtade jag någon kännedom i tyska
och engelska språken och i geometri, de första till fjärde böckerna i Alrichs geometri.
Vid ankomsten till Borås erhöll jag inackordering hos glasmästare Neuman, en bror till
justitierådet Neuman, för 25 kronor i månaden för spisning och eget rum.
På samma ställe var en byggmästare Olof Andersson, bördig från Brinkebergskulle i
närheten av Vänersborg, inackorderad, vilken tog privata lektioner i matematik för en
av skolans lärare, nämligen lektor Kjellstedt. Andersson och jag studerade matematik
tillsammans, och gav jag honom särskilda lektioner i detta ämne. Sedermera blev denne
Andersson, som tog sig tillnamnet ”Byggis”, öververkmästare vid Trollhättans mekaniska verkstad.
I skolan och där jag bodde i Borås studerade jag med stor iver men var i början i de flesta
ämnen, utom i matematik, underlägsen flertalet av mina kamrater, ty flera av dem hade
genomgått fem klasser i vanlig elementarskola, och en hade tagit studentexamen, men
i praktiska ämnen och ritning var jag dem alla betydligt överlägsen.
Vid första årets slut erhöll jag dock minst godkända betyg i alla ämnen, vid andra årets
slut med beröm godkänt och i avgångsexamen vid tredje årets slut erhöll jag högsta betyget i sju huvudämnen och högre betyg i samtliga ämnen än någon av mina kamrater
och blev därför primus.
Under mitt vistande vid läroverket hade jag, som mina betyg visa ådagalagt berömlig flit
och ett hedrande uppförande. Därjämte erhöll jag såsom hedersbelöning: Silverjeton i
Mekanik, Kemi och Ritkonst.
Den 4 juni år 1866 hölls avslutningsexamen med tredje avdelningens elever, varvid
närvoro landshövdingen Erik Josias Sparre och järnvägsbyggaren majoren Clas Adelsköld. För nämnda herrar förevisade skolans föreståndare en av mig utförd ritning av
en ångmaskin ävensom två andra ritningar: sammansatta solida figurer, färglagda med
blågrön färg. Alla dessa ritningar var väl utförda och väckte en viss uppmärksamhet.
Under sommaren år 1865 efter slutad vårexamen blev jag anmodad av doktor Göransson att rita en av honom uppfunnen roterande ångmaskin. För detta ändamål stannade jag kvar hos honom i hans hem och utförde ifrågavarande ritningar. Även dessa
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Trollhätte mekaniska verkstad, där jag anställdes på ritkontoret den 8 juli 1866

ritningar, som doktor Göransson hade förvarade på Fysikaliska laboratoriet, förevisade
han för nämnda herrar.
Under tiden som detta pågick, blev jag av doktor Göransson inkallad till laboratoriet
och vid mitt inträde därstädes blev jag presenterad såsom varande den, som ritat den
förevisade roterande ångmaskinen.
Sedan jag även för denna ritning fått beröm. för ett snyggt utförande, blev jag tillfrågad, om
jag nu efter slutade skolstudier antagit någon plats. Härpå svarade jag, att masmästeridirektören Andreas Grill, Mariedam, hade lovat mig elevplats vid sina masugnsbyggen, men
nu sedan hans fader avlidit, skulle han överta dennes efterlämnade egendomar, däribland
Godegårds masugn m.fl. och således upphöra med sin förra verksamhet som masugnsbyggare. Men på grund av sitt givna löfte att anta mig som elev vid sina masugnsbyggen hade
han i stället skaffat mig anställning hos en byggmästare Jansson vid Dalkarlshyttan, för
den händelse jag ville anta plats hos honom, vilket erbjudande jag ännu icke hade besvarat.
Major Adelsköld anförde härpå, att då jag ännu inte antagit den erbjudna platsen hos
byggmästare Jansson och inte heller var på något sätt bunden av direktör Grills förslag,
kunde jag lika gärna taga den anställning, som han ville rekommendera: nämligen hos
herrar Nydqvist & Holm, Trollhätte mek. verkstad, likaväl som hos någon annan.
Nämnda verkstad, sade han, har redan vunnit ett stort förtroende att tillverka turbiner,
lokomobiler, ångmaskiner, ångpannor, transmissioner m.m. och hädanefter även lokomotiv; ty för Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnvägs (UVHJ) räkning har redan ett
lokomotiv levererats, och flera är på förslag att därstädes för samma järnväg beställas.
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Sverige behöver lokomotiv, och därför kommer denna
verkstad säkerligen att fä fullt att göra med sådana maskiners tillverkning. Det synes således, som verkstaden skulle
få stora utvecklingsmöjligheter för sin verksamhet i framtiden och där anställda tjänstemän en betryggad framgång
att påräkna.
Efter denna redogörelse svarade jag utan vidare betänkande, att då jag ej erhållit elevplats hos direktör Grill, och jag
ogärna ville komma till byggmästare Jansson, som jag icke
personligen kände, sa antager jag den erbjudna platsen hos
herrar Nydqvist & Holm.
På förfrågan när jag kunde tillträda densamma, svarade jag
om cirka en månad härefter, eftersom jag behöver någon
ledighet efter studierna och tid att ekipera mig, innan jag
tillträder den ifrågavarande platsen.

Änkefru Ringnér, som bodde i
kvarteret Strömkarlen, blev min
hyresvärd i Trollhättan

Arbete på Trollhätte mekaniska verkstad
I sällskap med riksdagsman Axel Wigart i Byarum reste jag från Jönköping på järnväg
till Göteborg, där vi tillsammans under två dagar besåg staden. Sedan vi tagit avsked av
varandra, reste jag med ångbåt kanalvägen till Trollhättan, där jag inträffade den 7 juli
är 1866 samt erhöll hel inackordering hos en änkefru Ringnér.
Följande dag besökte jag mek. verkstaden och anmälde mig på kontoret hos ingenjör Nydqvist, vilken önskade mig välkommen. Sedan jag blivit presenterad för hans kompanjon
C. O. Holm, visade ingenjör Nydqvist mig alla sina verkstäder, och jag fann redan då, att
han var en utmärkt man och en förträfflig principal för sina medhjälpare och arbetare.
Vid denna tid var min ekonomiska ställning mindre fördelaktig, ty jag hade under skoltiden åsamkat mig skulder. Under de två första åren underhöll jag mig dels med egna
besparade medel, dels med sådana jag fick av min far, men till största delen av tredje
årets kurs måste jag genom lån förskaffa mig erforderliga medel till det, som felades,
vilka jag dock erhöll utan någon svårighet av min morbror i Åsthult.
Emellertid skulle detta lån återbetalas, och då jag inom den närmaste tiden inte såg
någon möjlighet att göra det, förorsakade detta mig stora bekymmer.
Under de två första månaderna erhöll jag ingen avlöning vid verkstaden, och de penningar
jag haft med mig från hemmet vid min ditkomst, var i det närmaste slut. Avgiften för
inackorderingen för sista månaden var inte heller betald. Av denna anledning nödgades
jag fråga ingenjör Nydqvist, om jag kunde få påräkna någon avlöning, varpå han svarade,
att det naturligtvis är meningen, fast han glömt att därom anordna på kassakontoret.
Efter en stund återkom han därifrån och lämnade mig kronor 275:- som han sade skulle
utgöra ersättning för hitresan och avlöning till den första nästkommande september.
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Verkstadens ägare Antenor Nydqvist och Carl Olof Holm

Som detta var min första inkomst efter slutade skolstudier, ljusnade min blick för framtiden, eftersom jag nu kunde betala min inackordering och övriga småskulder, som jag
åsamkat mig. Visserligen bestämdes min avlöning, att efter den 1 sept. och tills vidare
utgå med endast kr. 1:50 om dagen, men då min kamrat, som varit anställd på ritkontoret ett helt år förut, hade mindre dagavlöning än jag, ansågs min avlöning just icke
så dålig. Utan att jag fordrade någon högre avlöning, ökades denna successivt, så att jag
vid årets slut fick uppbära 80 kr. per månad.
Följande år blev min inkomst så god, att jag innan dess slut kunde betala alla mina
skulder, och därefter såg jag framtiden an med än ljusare förhoppningar och fick även
ökat intresse för mitt arbete.

Konstruktionsarbete på lokomotiv
Vid min ankomst till verkstaden hade lokomotiv n:o 1, kallat ”Trollhättan”, levererats
till Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg, och dessutom var ytterligare sju lokomotiv beställda för samma järnväg, därav tre för blandad och fyra för godstrafik.
Till en början fick jag mig förelagt att beräkna motvikterna till de förstnämnda lokomotiven och rita detaljer till de sistnämnda.
För att grundligt kunna sätta mig in i lokomotivens teori och konstruktion studerade
jag allt, vad jag iden vägen kunde komma över, däribland en avhandling, utgiven av
professor Reitenbacher i Zürich, och blev dessa studier mig till stort gagn för framtiden.
Vid denna tid beslöt styrelsen för Svenska statens järnvägar att beställa sina lokomotiv vid Trollhättans mek. verkstad, i stället för som förut skett, hos Beyer Peacock, Manchester, England.
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Lokomotivet nummer 1 kallat ”Trollhättan” hade nyss levererats och jag fick som första uppdrag att beräkna motvikterna och göra ritningar till ytterligare tre lok som beställts av UVHJ.

Jag fick i uppdrag att tillsammans med sedermera generaldirektören Erik Storkenfeldt
i Göteborg vid statens reparationsverkstad uppmäta, skissera och upprita de av Beyer
Peacock till Svenska staten levererade snäll- och godstågslokomotiven, varigenom jag
fick grundlig kännedom om deras konstruktion m.m., som gav mig god vägledning vid
utförandet av andra lokomotivkonstruktioner.
Utom lokomotiv tillverkades vid verkstaden, som förut nämnts, turbiner, lokomobiler,
ångmaskiner, ångpannor, trämassemaskiner, ång- och luftfjäderhammare, lin- och axelledningar m.m., varigenom jag även fick kännedom om sådana maskiners konstruktion
och tillverkning.
Intill år 1871 var ingenjör Axel Lundgren föreståndare
för ritkontoret, men sedan han tagit anställning som
disponent vid Karlstads mek. verkstad, blev jag år 1872
utnämnd till chef för ritkontoret.
Axel Lundgren var född i Trollhättan 1841 och hade
börjat på verkstaden redan 1863. Han hade genomgått
Chalmerska slöjdskolan och därefter tillbragte han ett år
med studier i utländska verkstäder.
Samtidigt som jag blev chef för ritkontoret blev Olov
Byggis öververkmästare och Alfred Åstedt chef för kassaoch räkenskapskontoret.
Avlöningen för vardera av oss bestämdes skola utgöra i
fast lön 3,000 kronor per år jämte en årlig tillökning på
lönen med 150 kronor samt tantiem, som beräknades
uppgå till mellan 1,500 a 5,000 kronor per år.
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Axel Lundgren var min tidigare
chef och min företrädare som ritkontorschef

Dags för giftermål
Min ekonomiska ställning blev härigenom så pass god, att jag kunde gifta mig. Jag var
förlovad med fröken Ida Hellberg från Grebbestad, och överenskom vi, att vårt giftermål
skulle äga rum i Trollhättan den 15 november 1873, vilket också skedde.
Sedan min fästmös båda föräldrar avlidit, blev hon inackorderad i herrskapet Peterssons
familj i Trollhättan, där vi lärde känna varandra och fick tillåtelse att i deras hem fira
vårt bröllop.
Detta skedde på tid, som förut omnämnts, och på vår bekostnad. Till detta inbjöd vi ett
60-tal gäster, huvudsakligen bekanta vänner i Trollhättan samt en del släktingar och vänner från andra platser, däribland min fästmös förmyndare, J. A. Hemning, Göteborg,
mina föräldrar, apotekare Smith i Lidköping, fröknarna Hulda Smith i Grebbestad,
Aurora Svan i Uddevalla, min syster Justina Pihl i Byarum m. fI.
Var vigsel ägde rum, som sagts, i herrskapet Peterssons stora sal, och var vigselförrättaren
kyrkoherde P. M. Åberg. Tärnorna voro: fröknarna Tekla Hellberg, Hulda Smith, Aurora
Svan, Alma Hellström och Selma Andersson. Marskalkarna voro: herrar kandidat Gustafsson, Ferdinand Hellström, Olof Edström, Olof Byggis och jägmästare Björklund.
Då vårt bröllop var ett s.k. konfektbröllop, serverades efter vigseln champagne, konfekt,
tårtor, Rhen- och portvin samt efteråt supé för släktingar m.fl. Andra dagen: dans för
tärnor och marskalkar i Petersonska våningen samt supé i var egen bostad för samtliga
gäster till ett antal av 40 personer. I herrskapet Peterssons flygelbyggnad hade vi hyrt oss
bostad, bestående av fyra rum och kök.

Inflyttning i eget hus
I denna lägenhet bodde vi i nio år. Efter denna tid inflyttade vi i eget hus, som jag låtit
bygga vid Storgatan i kvarteret Merkurius nr 3 i Trollhättan. I detta hus avled min
hustru 1899.
Min dotter Helfrid och jag har alltsedan dess bott i detta hus, och sedan jag sålt detsamma till Enskilda Banken i Vänersborg med förbehåll att disponera den av mig förut
innehavda våningen, sa länge jag lever, komma vi väl fortfarande att bo där någon tid.
Ida och jag fick tillsammans tre levande barn, nämligen Axel Harald, Tekla Helfrid och
Ingegärd Gunhild. Axel Harald är gift med Dagmar Geijer i Stockholm. Makarna har
fyra barn, tre söner och en dotter. Mannen driver egen affär i metaller och har för närvarande sin bostad vid Malmskillnadsgatan n:o 15 i Stockholm. Tekla Helfrid är ogift
och sköter hemmet för sin gamla fader.
Gunhild är gift med civilingenjören Björn von Konow och de vigdes i Trollhättans kyrka
den 8 april 1912. Efter giftermålet bosatte de sig i Kiruna, sedan i Örnsköldsvik och
Umeå och sist i Örebro. Vid alla dessa ställen har Konow fungerat vid baningeniörsexpeditionen vid Statens järnvägar. I Örebro bor de i eget hus. Makarna har i sitt äktenskap
tre barn, en dotter och två söner, varav har dottern avlidit.
— 168 —

Huset, Merkurius 3, Storgatan 46 som byggdes i början på 1880-talet. Bilden från senare år.

Min hustru var en praktisk, arbetsam och intelligent kvinna, som hade förvärvat sig
många och tillgivna vänner. Hon var även en öm mor för sina barn, men blev tidigt
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klen till hälsan och måste för ett svårt underlivslidande undergå en operation av doktor
Neuman i Göteborg, vars följder fördystrade hennes senaste levnad.
År 1899, efter hemkomsten från en badresa till Grebbestad, beklagade min hustru sig
över kvävningssymptom och plågor i bröstet. Vi beslöt därför att rådgöra med någon
skicklig läkare i Stockholm. Som det varit länge på tal, att var äldsta dotter Helfrid skulle
få resa till Stockholm och ta privata pianolektioner, beslöts, att de samtidigt skulle resa
dit, vilket också skedde.
Några dagar efter framkomsten till Stockholm insjuknade min hustru ganska allvarsamt
och intogs därför på Sofiahemmets sjukhus, där överläkaren, doktor Berg, efter undersökning förklarade, att hon led av kräfta i levern samt ansåg sjukdomen obotlig. Sedan
jag fått del härav, reste jag genast till Stockholm och rådgjorde med doktor Berg om
operation. Han förklarade då, att sjukdomen vore för långt gången för företagande av
operation, enär hon säkerligen skulle dö på operationsbordet.
Då ingen hjälp för henne fanns att få, hemfördes hon i Styrelsens för Statens järnvägar
hyrda vagn och avled i hemmet två dagar därefter i svåra plågor i en ålder av 50 år. Året
förut hade vi firat vårt silverbröllop.
Min hustru medförde i boet, enligt hennes förmyndares redovisning, omkring 13,000
kronor, utgörande andelar i skeppet ”Albert Wilhelm” och barken ”Frank” samt kontanter.
Jag hade sparat omkring 1,500 kronor, varför var gemensamma förmögenhet utgjorde
14,500 kronor.
Då min inkomst från verkstaden och utdelning från fartygen lämnade något överskott,
sedan vara levnadskostnader guldits, kunde vi varje år samla ett litet kapital. År 1880
hade vi på så sätt sparat 35,000 kronor och vid min hustrus död enligt bouppteckningen
80,732 kronor.

Arbetet på verkstaden
Under min 41-åriga anställning hos firman Nydqvist & Holm tillverkades över 900
lokomotiv och ett betydande antal andra maskiner, anläggningar av olika slag, trämassemaskiner, turbiner, broar, luftfjäderhammare, transmissioner m.m.
Det torde väl knappast behöva påpekas, att övervakandet av alla dessa olika maskiners
beräkningar och konstruktion m.m. krävt ett kollosalt tankearbete. Den andel jag haft
däri, i egenskap av chef för ritkontorspersonalen, har jag efter bästa förmåga sökt sköta
till firmans fördel.
Med stor tillfredsställelse vill jag här anteckna, att allt från den tid, jag började min verksamhet hos firman Nydqvist & Holm, visade mig ingenjör Nydqvist ett stort förtroende
och mycken välvilja, varför jag uppskattar hans person med stor vördnad och tillgivenhet.
Mina chefer, ingenjör Antenor Nydqvist och C. O. Holm, var arbetsamma, redbara och
humana män, som hade gjort till sin livsuppgift att bidra till den svenska industrins
utveckling och förädlande.
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Ritkontoret på verkstaden efter utbyggnaden år 1897.

Verkstadens utveckling gick också i den riktning, som major Claes Adelsköld hade
förutsagt, så att vid tiden 1890 var omkring 800 lokomotiv tillverkade och levererade
till svenska staten och enskilda järnvägar samt till utlandet, förutom ett betydligt antal
andra tillverkningar för olika ändamål till industrins tjänst. Firmans affärspraxis var att
aldrig lämna från sig en beställning, som icke var förstklassigt konstruerad och tillverkad, och då ständigt så skedde, blev verkstaden beryktad för sina förstklassiga leveranser.
På 1870-talet, då förfrågan om lokomotiv gjorde sig mer och mer gällande, uppstod
den tanken hos ingenjör Nydqvist att göra lokomotivtillverkningen till specialitet, varför han i brist på utrymme av ändamålsenliga lokaler planerade en större utvidgning,
men hans bolagsman, C. O. Holm, som redan kommit till hög ålder (67 år), ansåg den
uppgjorda utvidgningsplanen allt för vidlyftig och kostsam, och då han därför icke ville
vara med om dess realiserande, utträdde han ur firman år 1872, och blev ingenjör Nydqvist, som därur utlöste Holm, ensam ägare av verkstaden och satte därefter sin plan i
verkställighet. Tillverkningen av lokomotiv liksom av trämassemaskiner, turbiner m.m.
utvecklades år från år och gick med god förtjänst.
Under min vistelse vid verkstaden utvidgades ritkontoret tre gånger på grund av för litet
utrymme. I den första lokalen, som var anordnad i andra våningen av gamla gjuteriets
södra ända, var plats för fyra ritare och två kopister. År 1872, sedan den nya kontorsbyggnaden uppförts, anordnades i densamma ritlokal i andra våningen med plats för tolv ritare
och erforderliga kopister. År 1897 måste återigen ritkontoret utvidgas i samma byggnad
och tilltogs så rymligt, att plats bereddes för 34 ritare och erforderliga kopister.
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Ett kontor för ritkontorschefen anordnades samt en fotografi och blåkopieringsavdelning inrättades, den senare en trappa upp från ritlokalen till vinden, där jämväl arkiv
för ritningarna iordningställdes. I samma mån som verkstaden utvidgades och förseddes
med nya arbetsmaskiner, kunde åtagna beställningar punktligt och väl utföras. Verkstaden fick rykte och ett gott anseende för sina utmärkta tillverkningar.

Familjen Nydqvist
Ingenjör Nydqvist blev därför hedrad på alla sätt icke minst av sina underlydande. Sveriges
konung visade honom stor aktning för den insats han gjort för den svenska industrins
höjande och utveckling. Han belönade honom med flera utmärkande ärebetygelser.
Ingenjör Nydqvist var i sitt dagliga liv enkel och rättvis, hjälpsam och human mot sina
arbetare och medhjälpare, varför dessa såg upp till honom med stor tillgivenhet. Han
var en god familjefar för de sina och därvid understöddes han av sin intelligenta och
älskvärda maka, som på ett nobelt och värdigt sätt representerade i deras hem, där den
största gästfrihet och ordning ständigt var rådande.
År 1885 hade ing. Nydqvists äldsta son Herman slutat sina tekniska studier vid Polytekniska institutet i Zürich samt efter sin hemkomst börjat biträda sin far med affärerna och
verkstadens skötsel. Härigenom övertog han en del arbete, som jag förut hade utfört,
varigenom jag fick egna min tid mera åt konstruktionerna på ritkontoret.
Vid denna tid ingick fortfarande flera beställningar på lokomotiv och andra maskiner
av olika slag till industrins tjänst, och i samma mån som dessas antal ökades, utvidgades
verkstadslokalerna, och nya arbetsmaskiner anskaffades för att kunna fullgöra åtagna leveranser. Den goda anda, som fortfarande var rådande mellan arbetsgivare och arbetare,
bidrog även till verkstadens storartade utveckling
Vid ingenjör Antenor Nydqvists 90-årsdag den 31 januari 1907 var infört i Göteborgs
Handels- och Sjöfartstidning följande: ”Jubilaren, ingenjör J. H. A. Nydqvist, mötte
i dag sin 90-årsdag vid god hälsa och andlig och kroppslig vigör. Redan på middagen
började inströmma telegram från närmare och fjärmare orter, liksom även blommor i
mängd avlämnades.
Vid 12-tiden uppvaktade en deputation från verkstadens kontors- och arbetarepersonal,
vilken till jubilaren som minnesgåva överlämnade en oljemålning, utförd av artisten
Alfred Berggren. Tavlan föreställer i fågelperspektiv från Kopparklinten verkstadens
samtliga byggnader med omgivande landsbygd. Verkstadens deputation anfördes av
ingenjör J. Pihl, som yttrade följande:
”På denna betydelsefulla dag, då var högt värderade chef fyller 90 år, har vi här infunnit
oss för att på egna och kontors- och verkstadspersonalens vägnar framföra vår varma hyllning och tacksamhet för all den välvilja, som kommit oss till del under den flydda tiden.
Vi ber därjämte att som ett ringa bevis på var tacksamhet få överlämna ett litet minne.
Detta minne visar ingenjör Nydqvists stora skapelse, nämligen Trollhätte mek. verk— 172 —
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stad, sådan den nu ter sig vid dess 60-åriga jubileum. När patron Nydqvist började sin
verksamhet här, kunde väl ingen ana, att denna verkstad skulle få en sådan utveckling
som nu skett.
Lyckliga förhållanden och en förståndig och energisk ledning är naturligtvis orsaken till
detta storartade resultat. Med en inre tillfredsställelse kan således patron Nydqvist nu se
tillbaka på en utomordentligt fruktsam verksamhet, som långt fram i tiden skall under
sons och sonsons ledning göra sig gällande i storindustrins tjänst och till samhällets och
fäderneslandets välgång.
Vi hoppas och önska, att patron Nydqvist ännu måtte få leva i många år, lycklig i skötet
av en älskad maka och i kretsen av kärleksrika barn och barnbarn. Under förhoppning
att så måtte ske, ber vi att fortfarande få vara inneslutna i Eder välvilliga hågkomst.”

Ny befattning som bankchef
Samma år, 1907, och flera år förut var min hälsa ganska vacklande, beroende på ett
åsamkat hjärtfel. Jag ansåg mig därför icke längre kunna sköta chefsbefattningen på
ritkontoret, varför jag därifrån entledigades för att tillträda den mindre ansträngande
befattningen som direktör i Enskilda Bankens i Vänersborg avdelningskontor härstädes.
Visserligen blev mina löneinkomster därefter betydligt reducerade, men då jag hade
egna medel att försörja mig med, vållade mig detta inte några bekymmer. Huvudsaken
för mig var att få tankevila och lugn, och då jag erhöll båda delarna och en mera själv— 173 —

ständig sysselsättning än förut, tillskriver jag ombyte
av plats och god läkarebehandling, att min hälsa betydligt förbättrades.
Rörande min ekonomiska ställning förbättrades den
år från år, så att jag vid 1918 års slut ägde en behållning i värdepapper av omkring 240,000 kronor.
Sedermera, efter världskriget, har dessa värdepapper
sjunkit i värde, och i proportion därtill har min förmögenhet minskats.
Sedan jag hade slutat min befattning hos firman Nydqvist & Holm, utgav firman en minnesskrift med
anledning av tillverkning och leverans av det 1000:de
lokomotivet. I denna skrift anföres följande om min
person:
”Bland de unga män, som under 1860-talet vunno
anställning vid verkstaden, var det en, vars namn
skulle bli på det närmaste knutet vid ritkontorets och
Johan Pihl
verkstadens följande storartade utveckling, nämligen
Johan Pihl. Numera bankdirektör Pihl är född i Byarums församling, Jönköpings län,
den 6 september 1842.
Som helt ung kom han ut och praktiserade huvudsakligen vid masugnsbyggnader. Efter
att på detta sätt under fyra års tid ha förskaffat sig en god grund för praktisk erfarenhet
tillbragte han någon tid med enskilda studier och ritövningar och inträdde därpå som
elev vid Tekniska elementarskolan i Borås, vilken han genomgick med så hedrande vitsord, att han vid examinationen 1866 erhöll jeton i silver i icke mindre än tre ämnen:
mekanik, kemi och ritkonst.
Omedelbarligen därefter vann han anställning som ritare vid verkstaden i Trollhättan,
i vilken egenskap han lade i dagen så framstående egenskaper, att han redan efter sex år
(1872) ryckte upp till chefsplatsen på det vid upptagandet av lokomotivfabrikationen
betydligt utvidgade ritkontoret och blev dess ledare under tre och ett halvt årtionde.
Hans ovanliga duglighet hade därunder även tagits i anspråk på andra värv: redan 1882
hade han blivit medlem av styrelsen i Trollhättans sparbank och 1903 jämväl av styrelsen för Enskilda Bankens i Vänersborg avdelningskontor på platsen, och då han 1907
avgick ur verkstadens tjänst, var det för att övertaga den mindre ansträngande posten
som jourhavande direktör vid nämnda kontor.
Tillika har han ägnat sig at fullgörandet av samhällsuppdrag, som blivit honom kära:
allt sedan 1889 är han ledamot av Trollhättans kommunalnämnd samt av styrelsen för
Göteborgssystembolaget härstädes.”
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Vad mina enskilda och kommunala uppdrag beträffar, så har jag under min anställning
hos Nydqvist & Holm och sedermera flera år därefter deltagit i ett stort antal enskilda
och kommunala värv, av vilka nedannämnde utgöra de väsentligaste:
År 1879 blev jag av Väne Häradsrätt utsedd till förmyndare för kamrer Janne Nyman
och hans omyndiga barn och måste under tiden föra rättegång mot hans svärfar Bror
Ferdinand Hellström i hans konkurs, angående hus på ofri grund, vilken rättegång
pågick i 3 år och avgjordes i högsta domstolen till de omyndigas fördel.

Skötsel av Strömsberg
År 1880 vid midsommartiden besöktes Trollhättan av en tysk ingenjör E. L. Albert
med familj, vilka på resa genom Sverige från Ryssland till Tyskland besåg Trollhättan.
De fann platsen med sina vattenfall och omgivande naturscenerier sa bedårande, att de
ville bosätta sig här.
En egendom på västra stranden vid Göta älv, kallad Strömsberg, var till salu. Efter
åtskilliga underhandlingar med ägaren till densamma, inköpte Albert och hans fru
denna egendom för ett pris av 73,500 kr. Som ing. Albert vid den tiden var anställd
vid Kolomna maskinfabrik i Ryssland, kunde han inte för tillfället bosätta sig på den
köpta egendomen.

Strömsberg på 1880-talet
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Strömsbergs kvarn som jag sålde på ing. Alberts uppdrag till Johansson & Carlander för 70.000 kr.

Innan han återreste till Ryssland, utarrenderade han en på egendomen befintlig kvarn,
varemot lantbruket skulle skötas av en rättare och lejt arbetsfolk. Under ing. Alberts
besök i Trollhättan blev jag bekant med honom, och på tillfrågan lovade jag att ha tillsyn
över skötseln av hans egendom och därvid förekommande affärer under den tid, han
behövde vistas i Ryssland.
Det visade sig snart, att i det skick, kvarnen befann sig och även efteråt, sedan den undergått en omfattande reparation, den icke kunde lämna någon vinst, huvudsakligen
därför, att kvarnen saknade s. k. ”silomagasin” för spannmålens torkning. Med anledning därav beslöt ing. Albert att sälja densamma, men behålla egendomen.
Priset för kvarnen, vattenfall och ett visst jordområde bestämdes skulle utgöra 50,000
kr. Ett annat vattenfall, kallat Stampeströmsfallet, med ett bestämt jordområde vid bron
över Göta älv utbjöds även till salu för 40,000 kr.
Efter telegrafisk underhandling med ing. Albert sålde jag kvarnfastigheten till Johansson & Carlander i Göteborg för 70,000 kr. samt strax därefter Stampeströmsfallet till
dr de Laval för 80,000 kronor. För mitt besvär för nämnda försäljningar erhöll jag av
ingenjör Albert 11,000 kr.
Under den tid jag hade överinseendet av egendomen, utarrenderade jag de första fyra
tomterna i det s.k. Strömslund, tillhörande egendomen Strömsberg. F.n. bo i Strömslund omkr. 3,000 personer, varav de flesta har friköpt sina tomter.
Ovanstående åtagande utfördes av mig på lediga stunder, vanligtvis på söndagarna. Jag
gjorde detta icke för förtjänstens skull utan snarare för de vänskapliga sympatier, jag
redan fått för den älskvärda familjen ”Albert” vid var första bekantskap.
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Styrelseuppdrag i banker och annat
År 1882 blev jag invald som styrelseledamot i Trollhättans sparbank och har f. n. samma
befattning i nämnda bank.
År 1889 utsågs jag som ledamot i styrelsen för Trollhättans Brännvinsbolag och 1897,
då verkställande direktören, Blomqvist, för nämnda bolag avlidit, valdes jag till denna
befattning samt till vice ordförande i bolaget. År 1918 indrog Kungl. Kontrollstyrelsen
verkställande direktörsbefattningarna vid de mindre och medelstora systembolagen,
och då Trollhättans bolag tillhörde denna kategori, entledigades jag ifrån verkställande
direktörsbefattningen i bolaget. Fortfarande är jag dock bolagsman och ledamot i bolagets styrelse.
År 1901 vid utställningen i Göteborg blev jag utsedd till och fungerade som juryman för
där utställda ång- och gasmaskiner samt erhöll som minne därav utställningsstyrelsens
stora bronsmedalj.
År 1903 utsågs jag vid bolagsstämma med delägarna i Enskilda banken i Vänersborg till
ledamot i styrelsen för avdelningskontoret i Trollhättan samt år 1908 till jourhavande
direktör och vice ordförande i nämnda bank.
År 1891 invaldes jag i styrelsen för Trollhättans Badhus aktiebolag och har kvarstått i
nämnda styrelse tills år 1920, då jag avsade mig detta uppdrag, men på allmän begäran
vid bolagsstämman åtog jag mig tillsvidare suppleantskapet i bolaget.
År 1889 valdes jag av kommunalstämman till ledamot i Trollhättans kommunalnämnd
och år 1906 till vice ordförande i samma nämnd.
Då Trollhättan blev stad, invaldes jag såsom ledamot i stadsfullmäktige, där jag en tid
fungerade som ålderspresident. År 1917, då jag fyllt 75 år, avsade jag mig alla kommunala uppdrag.

Medverkan i kommittéer
Under de sist förflutna 40 åren har jag varit invald i ett stort antal för olika ärendens
behandling; däribland vill jag nämna de mera omfattande:
1) ledamot i den kommitté, som fått i uppdrag att bygga bro över Göta älv vid Stampeströmsfallet och anlägga väg över Strömsbergs ägor
2) ledamot i kommittén för byggande av Trollhättans fattiggård. I detta uppdrag har de
viktigaste byggnadsritningarna blivit uppgjorda av mig
3) ledamot i kommittén att skaffa Trollhättan stadsrättigheter
4) vice ordförande i kommittén för utförande av elektricitets-, gatu- och vattenledningsanläggningarna
5) ledamot i kommitten för byggande av epidemisjukhus

— 177 —

Grunden till stadshuset har påbörjats.

6) ledamot i styrelsen för byggande av Maria Alberts sjukhus
7) ordförande i den kommitté, som fått i uppdrag att bygga nytt stadshus.

Planering av Trollhättans stadshus
Planritningen till denna byggnad och den huvudsakliga inre anordningen har av mig
uttänkts och skisserats samt av kommittén godkänts till efterrättelse vid ritningarnas
uppgörande av arkitekterna.
Sedan detta stadshus år 1916 blivit färdigbyggt, beslöt stadsfullmäktige, att detsamma
skulle på ett värdigt sätt invigas, och uppdrogs åt stadshusbyggnadskommittén att ordna
med denna angelägenhet. Stadshusbyggnadskommittén a sin sida uppdrog åt sin ordförande och två medhjälpare till honom att ha närmaste inseendet över festanordningarna.
Själva invigningen ägde rum i byggnadens vackra festsal, vilken var dekorerad med
eklövsgirlanger och på långväggen pryddes av konungens porträtt, omgivet av svenska
flaggor.
Salen var fylld av inbjudna gäster, klädda i högtidsdräkt: nämligen landshövdingen K.
S. Husberg, vattenfallsdirektören överste F. W. Hansen, landssekreteraren L. T. Jacobsson, landskamrer B. Hindeberg, kronofogde W. Svensson, entreprenören byggmästaren
F. E. Jansson, herrar stadsfullmäktige, stadsstyrelsens ordförande och ledamöter samt
ledamöter av drätselkammaren och stadens övriga styrelser och nämnder m.fl. jämte damer. Övriga stadens innevånare hade tagit plats på läktaren, sa långt utrymmet medgav.
Inledningsakten inleddes med hymnen: ”Du, som världar har till rike”, sjungen av en
manskör, varefter jag i egenskap av stadshusbyggnadskommitténs ordförande framträdde och hälsade stadens inbjudna gäster och övriga närvarande välkomna, redogjorde för
byggnadens tillkomst och kostnaden därför samt överlämnade den till stadens myndigheter och samhället med uttalandet av den önskan och förhoppning, att denna byggnad
— 178 —

Stadshuset under uppförande.

måtte på ett värdigt sätt uppfylla sitt ändamål, samt att alla de beslut, som komma att
fattas inom dess murar, måtte lända till samhällets framgångsrika utveckling och till
innevånarnas bästa.
Stadsfullmäktiges ordförande, kyrkoherde A. Stenström, tog nu till orda, och i ett särdeles varmt och anslående anförande förklarade han sig på stadens vägnar emottaga den
präktiga byggnaden samt frambar samhällets tack till byggnadskommitterade och till
alla, som på ett eller annat sätt deltagit i arbetet för stadshusets uppförande och samhällets utveckling till den punkt, det nu kommit.
Han erinrade vidare om det intresse, länsstyrelsen visat för Trollhättans utveckling, och
det kraftiga stöd, landshövdingen städse lämnat staden, samt anhöll, att herr landshövdingen ville förklara stadshuset invigt och öppnat.
Landshövdingen förklarade, att han gärna åtog sig uppdraget att förklara stadshuset
öppnat och anförde därvid följande:
Stadshuset står nu som ett vårdtecken på ett tillryggalagt utvecklingsskede, på att Trollhättan blivit stad, samt tillönskade samhället, att en sann medborgaranda och enigt arbete städse måtte bliva rådande inom denna förvaltningsbyggnad och förklarade därmed
stadshuset öppnat och invigt.
Sångkören sjöng därefter: ”Stå stark” samt ”Vårt land”, och den vackra invigningsfesten
var lyktad.
Samma dag kl. 6 e. m. gavs subskriberad middag, i vilken 104 personer deltog. Även nu
samlades man i stora festsalen, omkring dukade bord, vara praktfulla blommor, fyllda
fruktskålar, gnistrande glas och blänkande silver vinkade till bords!
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Middagen blev i hög grad angenäm; tal hölls i mängd och följdes av livliga hurrarop
och fanfarer.
Första skålen, som föreslogs av landshövding Husberg, ägnades Hans Maj:t Konungen!
Så föreslog kyrkoherde Stenström skålarna för landshövding Husberg och överste Hansen, som besvarades av dessa med skålar för Trollhättan. En lång rad av skålar följde
därefter för olika personer, samhället m.m. Under middagen utfördes musik av ett
stråkkapell.

Födelsedagsuppvaktningar
För mitt deltagande i såväl enskilda som allmänna uppdrag inom samhället har jag på
flerfaldiga sätt blivit hedrad och fått motta tacksamhet inte endast av mina vänner utan
offentligen i tidningspressen och av länsstyrelsen m.m. År 1902, då jag fyllde 60 år,
arrangerade ett 60-tal av mina vänner i Trollhättan en subskriberad middag för mig på
Grand Hotell i Trollhättan, där jag hedrades med flera skålar för min verksamhet und
er den gångna tiden.
År 1912, då jag fyllde 70 år, var mitt porträtt jämte hedersomnämnande om min person
och livsgärning infört i ett 10-tal tidningar, däribland Svenska Dagbladet, Stockholms
Dagblad, Göteborgs Handelstidning m. fl. Stockholms Dagblad hade följande anförande:
”70 år fyller den 6 september en av Trollhättans mera bemärkta män, ingenjör Johan
Pihl. Född 1842 i Småland, fick han efter avslutade tekniska studier år 1866 anställning som ingenjör hos firman Nydqvist & Holm, vid vilken firma han var fästad över
40 år och därunder gjort sig känd som en synnerligen framstående konstruktör och
lokomotivbyggare.
Sedan år 1908 är han direktör för Enskilda Bankens i Vänersborg avdelningskontor i
Trollhättan samt verkställande direktör i Trollhättans Brännvinsbolag. Nitisk och intresserad kommunalman, har han nedlagt mycket arbete för sitt samhälles bästa. Många är
de kommittéer och kommunala uppdrag, vari han med sin praktiska läggning och stora
erfarenhet gjort sig gällande.
Så har han i 30 år varit ledamot i Trollhättans sparbank, sedan 1889 i kommunalnämnden, stadskommittén och dräneringskommittén, ledamot i elektricitets-, gatu- och vattenledningsstyrelsen m.fl. samt har därvid gjort en värdefull insats i Trollhättans snabba
utveckling och framåtskridande. Därom vittnar även den stora aktning och tillgivenhet,
han allmänt åtnjuter.”
Vid den middag jag gav för mina släktingar, vänner och bekanta med anledning av
min 70-åriga födelsedag, vill jag anteckna ett egendomligt sammanträffande. Vi var
nämligen vid bordet 70 personer, jag erhöll 70 lyckönskningstelegram och fyllde 70 år.

Jag tilldelas Vasaorden
År 1913 utnämndes jag, på förslag av länsstyrelsen och landshövding Husberg, av Hans
Maj:t Konungen till Riddare av Kungl. Vasaordens 1:a klass.
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Då jag år 1917 fyllde 75 år, hade jag nöjet se på en enkel middag i mitt hem några av
mina äldsta vänner, däribland bruksägare Ernst Stridsberg, disponent Leopold Landberg, ingenjör Herman Nydqvist, bokhandlare Eduard Petersson jämte fruar m. fl.,
samt mina närmaste släktingar, däribland min svåger och svägerska direktör och fru
Wassberg, min måg civilingenjör Björn von Konow samt min systerson kammarskrivare
Lars Pihl m. fl. till ett antal av 26 personer för att tillsammans med mig och mina döttrar
fira denna för mig så betydelsefulla dag.
I ett kort anförande tackade jag mina gamla och nya vänner för deras uppriktiga och
trogna vänskap under gångna år och hoppades att denna skulle fortfara till livets slut.
Innan jag slutar denna beskrivning om mina släktingar och min egen levnadshistoria
m.m., vill jag till alla dem, både hänsovna och nu levande släktingar och vänner, framföra mitt varmaste tack för den tillgivna vänskap och välvilja, de för mig lagt i dagen
under min levnad.
Jag slutar härmed mina anteckningar om min egen enkla levnadshistoria. Denna upptar
dels det som berättats mig under min ungdom och dels om händelser, som jag själv
erfarit och genomlevat, men då de är de huvudsakligaste och som varit grundläggande
för min framtid, torde de hava sin betydelse för mina barn, enär jag nu kommit till det
stadiet i det mänskliga livet, då man bör framlägga sitt bokslut. Det jag genomlevat,
ligger nu bakom mig med alla sina minnen. Finnas några obehagliga bland dem, gömma
de sig i skuggan och de angenäma träder fram i klar dager.
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Några historier om Oskar Lundin.
av Bertil Fröjd
Oskar Lundin anses vara en de sista så kallade originalen i Trollhättan. Det finns många
historier eller så kallade skrönor om denne man. Frans Oskar Lundin, som var hans
fullständiga namn, bodde i ladugård på Källstorps gård i Strömslund från 1930-talet
fram till sin död 1949. Oskar Lundin var en underfundig man, som både roade och
oroade sin omgivning.
Min farbror Anders Fröjd berättade mycket om Oskar Lundin. Anders är sedan en tid
borta och därmed får jag inte höra fler historier. Här nedan har jag försökt att återberätta
några av dessa historier.

Vevar Forden
Under en sina många promenader i staden fick Oskar syn på en man som förtvivlat försökte veva igång sin T-ford utanför Stadshotellet. Oskar som bl.a. försörjde sig på att sälja
skosnören, gick fram till mannen som vevade och frågade om han ville köpa några skosnören. Mannen som vevade sin T-ford svarade ilsket, nej det skall jag inte ha. Oskar var
dock inte mållös, utan frågade mannen om han skulle åka långt. Ja, det skall jag, svarade
mannen lika ilsket. Jag kan tro det eftersom han drar upp fjädern så mycket, sa Oskar.

Skôfta
Under en av sina andra vandringar i staden stannade en finare herre sin bil och frågade Oskar
efter vägen till Göteborg. Oskar svarade att mannen skulle åka vägen om Skôfta (Skoftebyn)
först. Den fine mannen undrade var i hela friden Skôfta låg? Oskar tyckte det var märkligt
och svarade att vet han inte var Sköfta ligger hur har han då tänkt sig att hitta till Göteborg.
Huruvida Oskar försökte sälja skosnören till den fine herrn eller ej förtäljer inte historien.

Läkarfrun
Vid ett tillfälle råkade Oskar bli påkörd av en dam, som visade sig vara en läkarfru.
Oskar for omkull och hamnade ner i diket. Väl upp ur diket började han skälla på
damen som i sin tur blev förtvivlad. Hon försökte på alla sätt att få Oskar till lasarettet
för att undersöka om han hade skadat sig. Då blev Oskar riktigt arg. ? Först kör hon
på mig och sedan försöker hon att få mig till lasarettet. Lasarettet var tydligen ett ställe
som förmodligen Oskar aldrig besökt och hade heller inga planer på att göra det heller.
Läkarfrun visste inte hur hon skulle bära sig åt, men till slut gav hon Oskar en femma
så han kunde ta en taxi. Detta erbjudande ändrade helt Oskar uppfattning om vad som
hänt och utbrast: - Tack tack, snälla frun det får hon gärna göra om igen.

Gravgrävning
Vid ett tillfälle hade Oskar tagit på sig jobbet gräva en grav. Oskars kompisar, Glädjen
och Rödspriten, tycke inte så bra om att han hade åtagit det jobbet och bestämde sig för
skoja lite men honom. De införskaffade var sitt vitt lakan (hur vitt det nu var vitt i dessa
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kretsar förtäljer inte historien). Hur som helst så tog
de lakanen över huvudet
och sprang runt på kyrkogården. Oskar såg dem,
men reagerade inte märkbart, han fortsatte sitt grävande och svor lite ibland
då det hårt i marken och
en del sten också. Glädjen
och Rödspriten insåg sitt
tilltag som misslyckat och
skulle avvika från kyrkogården, men då reagerade
Oskar. Stopp stopp, om ni
är uppe och luftar er lite
kan jag gå med på, men
ni måste hålla er innanför
området, skrek Oskar åt
dem. Hur det hela slutade
förtäljer inte historien.

Skafferiet
Oskar Lundin hade sina
speciella vänner och en
gång då han fyllde år fick
han besök av flera av dem
Glädjen och Oskar granskar något. Kanske ett nytt kängsnöre.
i sin bostad i ladugården
på Källstorps gård. På morgonen efter födelsefesten frågade bonden Oskar hur festen
varit. Jo då, svarade Oskar och berättade vilka som hade kommit till honom. Vi drack
och hade trevligt, sa Oskar. Alla skötte sig väl, ja alla utom en, sa Oskar och berättade
att han uträttade sina behov i mitt skafferi. Oskars skafferi bestod av en hink som han
förvarade sin mat i.
Med dessa små historier om Oskar Lundin hoppas jag kunna bidra till att i någon mån
ge en bild av denne man. Kanske är det någon av läsarna som kan ytterligare någon
historia om Oskar Lundin. Om Du också skriver ner dessa kanske bilden av Oskars liv
kunde bli mer komplett.
För att Glädjen skall få komma med en historia, eftersom han är med på bilden, så tar
vi den om tvärsäkerheten. Glädjens Julius var ju helt tvärsäker på att han vid livets slut
skulle komma till himmelen och inte till helvetet. Varför undrade man. Jo…, sa Glädjen, i helvetet får ingen glädje finnas.
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På Elfhög
Av Sigurd Hansson (1912)
Då de tre grundläggarne af verkstaden begynte sin verksamhet vid Trollhättan, gick det
icke an för dem att taga det för noga med bostäderna. Lidström, som var gift, hyrde
först våning i östra flygeln af Dannebacken, som vid denna tid ägdes af assessor Samuel
Strand. De båda ungkarlarne Nydqvist och Holm fingo däremot den första tiden inkvartera sig i kontorsrummen å läktaren i verkstadsbyggnaden, hvilka emellertid saknade eldstäder, så att de, när kölden var stark, nödgades efter berömdt mönster skaffa
sig uppvärmning med tillhjälp af i smideshärden glödgadt järn.
Under sommaren 1848 uppfördes emellertid, ett boningshus, som omgafs med en
vacker trädgårdsanläggning. I detta inflyttade till en början Lidströms familj, medan
Nydqvist och Holm hyrde in sig hos dåvarande innehafvaren af skeppsdockan, Lindbohm. Först omkring ett år efter Lidströms död togs boningshuset (1851) i besittning
af dem och här kvarbodde de båda, äfven sedan Nydqvist den 26 November 1858 ingått
äktenskap med Johanna Eleonora Pettersson (född 1829, död 1907), ända tills kompanjonskapet 1872 upplöstes och Holm flyttade upp i själfva Trollhättan.
Antenor Nydqvist uppförde nu åt sig ensam ett mindre bostadshus på den plats, där nuvarande pannprofningsanstalten är belägen. Här kvarbodde han till 1880, då han med sin
familj uppflyttade till det vid Bergslagsbanans korsning med kanalen nyuppförda vackra
Elfhög. Härigenom bereddes möjlighet för verkstadsanläggningarne att utbreda sig öfver
det af den nyss nämnda bostaden och därtill hörande trädgård upptagna stora området.
På Elfhög har Antenor Nydqvist nu i trettiotvå år haft sitt trefna hem. Där har han
hämtat hvila och vederkvickelse efter den ansträngande verksamheten i verkstaden ända
till för få år sedan var det sällan ens en dag, som han försummade att personligen följa arbetet. Där har han njutit familjelifvets lycka och haft tillfredsställelsen se sonen Herman
utveckla sig till en honom värdig arftagare i vården och vidareförandet af hans lifsverk.

Elfhög på 1910-talet från norr
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Den första bostaden där Lidström med familj flyttade in år 1848 och senare efter Lidströms död Nydqvist och
Holm flyttade in år 1851.

Där har han haft glädjen se samme son stifta eget hem på det täcka Nyckebo (uppfördt
1889-90) och kring honom en tredje generation uppväxa, som gifver förhoppning om
firmans upprätthållande och utveckling långt fram i tiderna. Där slutligen har han fått
mottaga talrika vittnesbörd om, att hans lifsgärning vunnit tillbörlig uppskattning icke
blott af verkstadens personal och af det samhälle, som med honom närmast skördat
frukterna af hvad han uträttat, utan ock af landets konung. Det torde vara på sin plats
att här erinra om några bemärkelsedagar i den store verkstadsgrundläggarens lif som
äfven de tillhöra verkstadens historia.
Först 80-årsdagen den 31 Januari 1897. Härom läses i Göteborgs Handels, och Sjöfartstidning:

Platsen för den andra bostaden för familjen Nydqvist från 1872-1880, som också låg på verkstadsområdet.
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Tre generationer Nydqvist år 1903

»På 80-årsdagen ägnades honom en större uppvaktning af Trollhättans kommun och
verkstadens arbetare. Efter samling i banklokalen afgingo stater och kårer samt ombud
för verkstadspersonalen - inalles ett femtiotal personer - kl. halv ett middagen till Elfhög,
herr Nydqvists bostad. Till jubilaren öfverlämnades ett präktigt utstyrdt album, hvari
hundratals församlingsbors och verkstadsarbetares namnteckningar funnos under en välönsknings och tacksamhetsadress till 80-åringen. Kommunalstämmans ordförande, di— 186 —

rektör Fischerström, talade härefter öfver
herr Nydqvists lifsgärning och betydelse
för Trollhättan under det halfsekel han
där verkat och tillönskade honom ännu
en mångfald år af gagnerik verksamhet
samt uppläste ett för tillfället affattadt
poem. Herr Nydqvist erinrade i sitt svar,
att hedern af verkstadens framgång icke
tillkomme honom ensam, utan finge i
mycket tillskrifvas hans skickliga arbetare.
I Trollhättan flaggades allmänt.»
Den här omnämnda hyllningsskrifvelsen var med uteslutande af adressorden
af följande lydelse:
»Trollhättans samhälle anhåller härmed
att som erkännande af den fruktbringande och välsignelserika verksamhet, Ni
under femtio år inom detsamma utöfvat, få på denna Eder högtidsdag bringa
Eder - en industriens storman i vårt land
- en hyllningens, vördnadens och tackJohanna Eleonora Nydqvist
samhetens gärd med uttalande af den lifligaste förhoppning, att det ännu under
många år måtte förunnas Eder att verka i Edert kall, till båtnad för vårt land och för
vårt eget Trollhättan, till glädje och hugnad för Eder ädla maka och Eder familj, samt
till Eder talrika arbetarekårs gagn och trygghet.»
Underskrifternas antal voro 1117, omfattande, utom talrika enskilda i Trollhättan och
Strömslund, medlemmarne i Trollhättans kommunalnämnd, kyrkoråd, skolråd, fattigvårdsstyrelse, hälsovårdsnämnd och poliskår, vidare skolstaten i Trollhättan, verkstadens
tjänstemanna- och arbetarepersonal, skeppsdockans arbetarepersonal, direktionen för
samt tjänstemän, bokhållare, förmän och betjänte vid Nya Trollhätte Kanalbolag, Trollhättans handelskår, därvarande kretsafdelning af Svenska Turistföreningen, föreläsningsstyrelsen, Trollhättans arbetareförenings styrelsemedlemmar samt kontorspersonal och
arbetare hos Trollhätte Pappersbruks AB och hos Trollhätte Oljeslageri AB.
På sommaren samma år inträffade 50-årsdagen af verkstadens grundläggning, hvilken nära
sammanföll med ett annat bemärkelsedatum: leveransen af det 500:e lokomotivet. Dagen firades med utdelning af Patriotiska sällskapets medaljer till femtiotvå af verkstadens personal.
Verkmästaren Oskar Hall erhöll därvid sällskapets stora guldmedalj. Född i Trollhättan
den 24 Oktober 1840 kom Hall efter att ha genomgått Kronprins Oscars skola därstädes
redan 1855 vid fjorton års ålder till verkstaden som springpojke. Här arbetade han efter
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Verkmästare Oskar Hall

Gjutmästare C. G. Andersson

hvartannat som plåtslagare, modellsnickare och järnsvarfvare för att slutligen bli först
förman och sedan verkmästare i lokomotivuppsättningsverkstaden. I dessa egenskaper
var han intill sin afgång ur tjänsten på grund af sjukdom den 18 Juni 1910 med om uppsättning, leverans och profkörning å respektive banor af de flesta lokomotiv, som dittills
tillverkats vid verkstaden. Jämte Antenor Nydqvist kan alltså den genom sin pålitlighet
och duglighet utmärkte medaljören sägas i den nu lefvande generationen vara den, som
längsta tiden varit knuten vid den svenska lokomotivtillverkningen.
Vid samma tillfälle mottog ännu i tjänst varande gjutmästaren C. G. Andersson den
mindre guldmedaljen, för 25 års anställning, medan stora silfvermedaljen tilldelades
järngjutaren J. P. Olsson för 50 års tjänst, smeden Leonard Pettersson och snickaren Johan Andersson för 49 års tjänst, järngjutaren C. M. Horss för 48 års tjänst, plåtslagarna
J. Aug. Jansson och A. G. Linnarsson (42 år), smeden And. Svensson, metallgjutaren
J. M. Lindgren och plåtslagaren J. F. Kartberg (40 år), järngjutarne J. O. Lampa och
J. A. Andersson samt plåtslagaren Nikolaus Gunnarsson (38 år), kopparslagaren Johan
Nordahl och järnsvarfvaren E. G. Norrman (37 år), smeden Gustaf Persson (36 år) samt
modellsnickaren A. J. Velander (35 år).
Mindre silfvermedaljen erhölls af snickaren A. P. Aktiv och ugnskarlen A. J. Prins (43
års tjänst), järngjutaren Carl Maas (42 år), järngjutaren Axel Linnarsson (37 år), filarne
Aron Hall och Olaus Andersson samt svarfvaren Carl Jansson (36 år), järnsvarfvaren
Sven Vennergren (35 år), filarna Frans Hall och O. F. Andersson samt järngjutarna Aug.
Lundgren och A. M. Persson (34 år), plåtslagarne A. J. Eriksson och J. O. Johansson (33
år), järnsvarfvaren M. A. Österman och plåtslagaren Aug. Skogsberg (32 år), borraren
J. F. Lundskog, smeden F. F. Johansson, plåtslagarne Johan Hedström, Axel F. Jansson,
A. P. Eriksson, Aug. Torstensson, Aug. Andersson, Johan Olsson och C. G. Börjesson
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samt portvakten K. A. Ekeblad (31 år), filarna Alfr. Andersson och P. A. Pettersson,
järnsvarfvarne G. H. Svanström, O. V. Bengtsson, O. G. Lundskog, Julius Bengtsson,
fräsaren O. F. Olsson samt plåtslagaren A. J. Staaf (30 år).
Hvad i öfrigt angår förhållandet till arbetarne, ha mindre arbetsnedläggelser naturligtvis
icke kunnat helt undvikas, liksom personalen ej heller undgick att indragas i 1909 års
storstrejk. Men som totalomdöme kan dock sägas, att förhållandet mellan arbetsgifvare
och arbetstagare varit synnerligen godt, ett förhållande, som bl. a. tagit sig uttryck däri,
att icke få bland de senare varit knutna till verkstaden genom flera generationer.
Vid upprepade tillfällen lade framlidne konung Oscar II i dagen sitt intresse för verkstaden och dess betydelsefulla insats i svensk industri. Särskildt var detta fallet vid hans
besök i Trollhättan den 6 September 1904. Tidningen »Morgonposten» skrifver härom,
efter att ha redogjort för den hyllning, som kommit den folkkäre monarken till del i
Trollhättans samhälle:
»Gående begaf sig konungen sedan ned till kanalbolagets ångare J. G. Schwan, som förde honom genom bergskanalen till de nya slussarna. Under passagen genom Nydqvist &
Holms verkstads område bildade arbetarepersonalen därstädes till ett antal af omkring
1100 häck på ömse sidor om kanalen och hälsade konungen med kraftiga hurrarop.
Färden gick så från slussarna i vagnar till mekaniska verkstaden, hvars entre var på ett
synnerligen smakfullt och ståtligt sätt dekorerad och där konungen hälsades välkommen

Det tre herrarna med käpp är från vänster öfverhofjägmästaren Ankarcrona, kung Oscar II och Antenor Nydqvist.
Snett bakom skymtar Herman Nydqvist. Kortet är taget år 1904 vid besök på Nyqvist & Holm.
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af verkstadens chefer, herrarna Nydqvist med familjer. Det stora verkstadskomplexets
många olika afdelningar genomgingos, bl. a. företogs en färd med verkstadens egen lilla
järnväg till det på östra sidan af kanalen liggande nya verkstadsområdet. Öfverallt var
arbetet i full gång och konungen tog med stort intresse del af allt som förevisades och
meddelades honom.
Under vandringarna genom etablissementet hade någon påpekat, att de tre männen
i främsta ledet - konungen, öfverhofjägmästaren Ankarcrona och ingeniör Nydqvist
senior - representerade en ålder af tillsamman 245 år. Med anledning häraf togs vid
utgången från verkstaden en fotografi af de tre kärnfriska åldringarna.
Samma år fick Antenor Nydqvist mottaga den höga utmärkelsen af medaljen »Illis
quorum meruere labores» i 12:e storleken. Dessförinnan hade han utnämnts till riddare
af Vasaorden 1878 och af Nordstjerneorden 1886, till kommendör af andra klassen af
Vasaorden 1891 samt till kommendör af första klassen af samma orden 1903.
Ännu ett bevis på konung Oscars ynnest skulle Antenor Nydqvist få mottaga, det kanske
för denne dyrbaraste bland dem alla. Det kom honom till del vid hyllningen af honom
på hans 90-årsdag, den 31 Januari 1907. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning af
samma datum berättar härom:
»Jubilaren, ing. J. H. A. Nydqvist, mötte i dag, sin 90-årsdag, vid god hälsa och andlig
och kroppslig vigör. Redan på förmiddagen började inströmma telegram från närmare
och fjärmare orter, liksom äfven blommor i mängd aflämnades.
Vid 12-tiden uppvaktade en deputation från verkstadens kontors: och arbetarepersonal,
som till jubilaren som minnesgåfva öfverlämnade en oljemålning, utförd af artisten
Alfred Bergström. Taflan föreställer i fågelperspektiv från kopparklinten verkstadens
samtliga byggnader med omgifvande landsbygd.
Verkstadens deputation anfördes af ing. J. Pihl, som yttrade ungefär följande:
»På denna betydelsefulla dag, då vår högt vördade chef fyller 90 år, ha vi här infunnit
oss för att å egna, kontors- och verkstadspersonalens vägnar framföra vår varma hyllning
och tacksamhet för all den välvilja, som kommit oss till del under den flydda tiden.
Vi bedja därjämte att som ett ringa bevis på vår tacksamhet få öfverlämna ett litet
minne. Detta minne visar ingeniör Nydqvists stora skapelse, nämligen Trollhätte mekaniska verkstad sådan den nu ter sig vid dess 60-åriga jubileum. När patron Nydqvist
började sin verksamhet här, kunde väl ingen ana, att denna verkstad skulle få en sådan
utveckling som nu skett. Lyckliga förhållanden och en förståndig och energisk ledning
äro naturligtvis orsaken till detta storartade resultat. Med en inre tillfredsställelse kan
sålunda patron Nydqvist nu se tillbaka på en utomordentlig fruktrik verksamhet, som
långt fram i tiden skall under sons och sonsons ledning göra sig gällande i storindustriens tjänst samt till samhällets och fäderneslandets gagn.»
Talaren uttalade till slut välönskningar för framtiden.
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Elfhög låg ursprungligen granne med Stavredsmosse.

Vid half ett-tiden uppvaktade Trollhättans hälsovårdsnämnd och vid ett-tiden kommunalnämnden jämte medlemmar ur Trollhättans kyrko- och skolråd. Kommunalnämnden anfördes af sin ordförande, fabrikör P. Dahlberg, som erinrade om, att kommunalnämnden på jubilarens 80-årsdag framfört sitt och hela samhällets tack för hvad
ingeniör Nydqvist under sin långa lefnad varit för Trollhättan. »Knappast vågade vi väl
då», fortsatte talaren, »hoppas att äfven på 90-årsdagen få framföra till Eder vår vördnadsfulla hälsning. Men då detta nu förunnats oss och dessutom äfven den glädjen att
se Eder vid denna höga ålder ännu i besittning af så stor andlig och kroppslig vigör, så
beder jag få framföra vår lifliga önskan att Ni, hr ingeniör Nydqvist, måtte i skötet af
en älskad familj få i lugn och frid tillbringa återstående delen af Eder långa lefnadsdag.»
Uppvaktningarne ägde rum å Elfhög, ing. Nydqvists villa och i Trollhättan flaggades
allmänt. Bland mängden af telegram och hälsningar var då äfven ett från konung Oscar,
så lydande:
Ingeniör Nydqvist, Trollhättan.
Jag lyckönskar till de 90 åren tillryggalagda på arbetets och hederns aldrig frånträdda väg.
OSCAR.
Aldrig hafva kungsord varit sannare, aldrig välförtjäntare.
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