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Göta älv – en farled utan motstycke 

 

Vid en viktig farled eller väg kan man finna det mesta. Sällan har denna sats varit så sann som 

i fråga om Göta älv. Här har vikingarna seglat med sina knarrar och sina långskepp. Här har 

hanseaterna seglat med sina koggar. Här har 

Göta kanals ångbåtar gått uppför och nedför 

älven. 

Erfaren författare 

Tack vare de goda förutsättningarna för 

varuforsling uppstod alla slags verksamheter 

utefter älven. Bo Björklund bor i Älvängen, 

som har ett Repslagarmuseum. Som 

historieintresserad lärare har han inte kunnat 

undgå att känna historiens vingslag. 

Tillsammans med Karl Eric Andersson har 

han tidigare skrivit tre böcker om Risveden. 

Han har på egen hand skrivit en bok om 

Kilanda säteri. Under 2016 har han 

fullbordat och utgivit en bok om Göta älv 

från mynningen i Älvsborgsfjorden ända upp till Vänersborg vid Vänern, där älven 

börjar.  Huvudvikten i boken ligger på området från Göteborgs tidigare gräns vid Lärjeholm 

ända upp till Vänersborg vid Vänern, där älven börjar. Han förklarar själv, varför han inte 

behandlar den nedersta delen av älven lika utförligt: ”Platser och verksamheter som finns 

beskrivna i andra böcker ganska sent har fått liten eller ingen plats. Sådana är Göteborg, Surte 

och Älvängen. Agnesberg, Nol, Alafors, Göta och Lilla Edet har det däremot inte skrivits 

något om eller inte skrivits om på väldigt länge. Där har jag lagt lite mera krut. Göteborgs 

hamn sträckte sig förr till Lärjeholm. Där fanns i älven ett vitmålat fat med en nyckel målad 

på fatet. Det vita fatet kallades ”Nyckelbojen”, berättade Rolf A Johansson i Trollhättan. Hur 

det är i dag vet jag inte. Det kan vara så att Trollhätte kanal här har sin ena ändpunkt.” 

Långvarigt arbete 

Bo Björklund har åstadkommit en bred och omfattande krönika, men klokt nog har han hållit 

sig till bygden vid älven och räknat bort upplandet. I annat fall hade han sannolikt aldrig blivit 

färdig. Det stora verket ”Med Dalälven från källorna till havet” av Karl Erik Forsslund hade 

en mycket bred uppläggning och blev följaktligen aldrig färdigt. Detta hindrar inte att även 

Björklund har hållit på länge. Hans förra bok, som handlade om Kilanda säteri, kom ut 2010. 

Dessutom har han givetvis samlat uppgifter om Göta älv redan dessförinnan, medan han 

sysslade med Risveden och Kilanda. 

Från Lärjeholm (som ses på denna bild) och upp till 

Vänern får vi en grundlig genomgång av älvens historia 

och bygderna kring Göta älv. Även Göteborg (från 

Lärjeholm och ut till Röda sten) behandlas men mera 

översiktligt. 

 

https://larsgahrnskriver.wordpress.com/?p=6428


Museerna vid älven 

Områdets historiska betydelse kan avläsas i antalet museer utefter älven. Göteborgs museer är 

många, och flera av dem speglar områdets historia. I Surte finns ett glasbruksmuseum. I 

Älvängen finns ett Repslagarmuseum. Lödöse har ett medeltidsmuseum med en varvshistorisk 

avdelning, Trollhättan har ett kanalmuseum, Trollhättans Museum, Saabs Bilmuseum och en 

hembygdsgård. I Vänersborg finns Vänersborgs museum och Kulturlagret. Strax utanför 

älvens mynning finns Älvsborgs fästning. Vid mynningen är Oscar II:s fort insprängt i berget. 

Vid Nordre älv ligger Ragnhildsholmens 

ruin. Bohus fästning ligger där älven delar sig 

i sina två armar. Utöver dessa museimiljöer 

finns mycket annat, som är lika eller nästan 

lika sevärt, framför allt slussarna längst uppe 

i älven. Bo Björklund har alltså mycket att 

skriva om. 

Lockande layout 

Han är en skicklig författare och förstår även 

värdet i anförda stycken ur samtida tidningar 

och äldre litteratur. Framför allt är bilderna 

många och av mycket god kvalitet. Sidorna är 

stora, och Björklund har lagt ner mycket arbete på layout. Varje uppslag lockar läsaren med 

intressanta bilder och rubriker. Börjar man bläddra i boken, blir man snart fast. 

En kör av många röster 

Björklunds storverk har titeln: Bo Björklund, Göta älvdalen: Berättelser och bilder (Förlag: 

Acta Risvedensis, 2016, 304 rikt illustrerade sidor i A4-format, ISBN 978-91-639-2015-8). 

Boken har sitt värde dels som en sammanfattning av den synnerligen rikhaltiga litteraturen om 

bygderna vid älven, dels som fördjupning inom många skiftande ämnen. Björklund är – till 

skillnad mot många andra författare – klar över värdet i att låta också andra röster komma till 

tals i boken. Ofta förekommer anförda stycken ur den lokalhistoriska litteraturen, tidningar, 

tidskrifter, lagar och förordningar. Framställningen blir på detta sätt mer omväxlande och får 

samtidigt ibland direktkontakt med dåtiden. En kör av många röster möter läsaren. 

Omväxlande och många ämnen 

Ämnena i sig är omväxlande. Kapitlen handlar om: Det medeltida Lödöse, det medeltida 

Kungälv, Nordens oroliga hörn, Borgar och befästningar i gränsområdet, Göta älv, fallen, 

slussarna, kraftverken, Flottningen på Göta älv och Vänern, Sjöfart från vikingatiden till 

ångbåtsepoken, Trafiken över Göta älv, broar, färjor överroddare, Olyckor och tillbud på Göta 

älv, Varven vid Göta älv, Tegelbruken vid Göta älv och i Vänersborg, Göteborg och dess 

föregångare vid Göta älvs mynning, Det sentida Kungälv – den svenska staden, Trollhättan – 

industristaden vid forsarna, Vänersborg – hamn- och sjöfartsstaden, Andra platser i Göta 

älvdalen, Järnvägar i Göta älvdalen. Ämnena är både många och omväxlande samt – i viss 

mån – uttömmande, om man ser till huvuddragen. 

Bo Björklund har skrivit ytterligare en värdefull 

krönika om västsvensk historia. 

 



Fisket – förr betydelsefullt 

Helt uttömmande kan dock inte ens en så noggrann och flitig forskare som Bo Björklund vara. 

I vissa fall kan det nämligen vara mycket svårt att få fram uppgifter. Under läsningen slog det 

mig, att fisket inte hade fått något eget kapitel. I det femte kapitlet finns visserligen ett mycket 

värdefullt avsnitt om ”Laxfisket i Lilla Edet”, men om det övriga fisket finns enbart smärre 

anteckningar här och var. Tack vare Göta 

älv kunde fattigt folk få gratis sovel till 

potäterna, om bara fiskelyckan var något så 

när. Givetvis måste pojkar, män och kanske 

även fruntimmer med metspön ha funnits 

överallt för några mansåldrar sedan, före 

den stora välståndsutvecklingen. Sådant 

fiske sätter dock som regel inte några spår i 

urkunderna, allra helst som dessa 

husbehovsfiskare nog föredrog att smyga 

med sin verksamhet. Deras fiskerätt var i 

många fall högst tvivelaktig. Fiskerätten 

tillhörde strandägarna, men till dem hörde 

inte glasbruksarbetarna i Surte eller 

pappersbruksarbetarna i Göta. Utvecklingen 

vad gäller insjöfiske gick under 1900-talet på de flesta ställen dithän, att markägarna inte 

brydde sig om sin fiskerätt utan lät folk fiska som de ville. Hade man inte fiskerätt, gjorde 

man dock klokt i att inte skylta med fisk och metspö och inte heller berätta alltför mycket om 

sina bravader som storfiskare. Ett och annat har Björklund dock funnit. Jag har stannat för ett 

avsnitt, som är belysande. 

Fiskande flottningskarlar 

På älven förekom flottning. Stockarna buntades ihop till stora buntar, så kallade ”moser”. 

Flottningskarlarna följde med dessa moser och bodde på dem som på ett slags farkoster. 

Björklund har funnit en intressant skildring, skriven av Stig Hallberg: ”Mosekarlarna var 

utrustade med roddbåt, en presenning, som riggades upp som skydd för väder och vind och 

där man lagade mat. På vägen fiskade man och sålde en del av fisken till bönder vid 

älvstranden och köpte kanske mjölk och potatis av dem. En del fisk åt man upp på resan, som 

ofta tog ganska lång tid om strömmen var svag. Man sålde också fisk i Göteborg.” Fisk från 

älven användes således till mycket. Hallbergs beskrivning visar också, att man gjorde som 

man ville. Flottningskarlarna saknade avgjort allt slags fiskerätt, men de fiskade ändå och 

bjöd ut sin fångst till salu. Flottningskarlarna levde både bokstavligt och bildligt av älven. Det 

finns mycket att säga i ämnet, och jag återkommer i en följande artikel. 

Lars Gahrn 

 

Alafors är en av de fabriksorter, som får en utförlig 

beskrivning. Litografi ur Sveriges industriella 

etablissementer. 

 


