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Låt Trollhätte kanal leva! 

Båtar av alla slag har gått uppför och nedför älven i en 

aldrig sinande ström. Även en kunnig sjöfartshistoriker 

borde kunna bli överraskad över myllret av farkoster. 

Bo Björklund har i sin senaste bok även blivit 

sjöfartshistoriker. Hans senaste 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. Jag har skrivit om den i en föregående artikel, 

men det finns mycket mer att skriva i detta ämne. Innan 

jag går in på sjöfarten vill jag dock uppmärksamma ett 

annat ämne. 

Vasstäkt 

Vissa företeelser, som förr var av stor betydelse, kan i 

våra dagar helt sakna värde. De kan därför nästan helt sakna dokumentation i befintliga källor. 

Vass betraktas av många idag som ett ogräs. På grund av övergödning växer vassruggarna till, 

och vattendragen kan på detta sätt växa igen. Att sälja vass är i våra dagar en omöjlig uppgift. 

Förr i tiden kunde man dock använda vass som taktäckning och halm i ladugården. På 1500-

talet skulle bonden Asser Kongh i Krokslätt 

årligen erlägga bland annat en halv trave rör 

(vass) i kronoskatt. (Sigfrid Eyton, Asser 

Kongh i Krogslet, artikel i Faesbiaerghia 

nummer 3, 1934, s. 18.) Denne man hörde 

hemma vid Mölndalsåns nedre lopp, där 

sankmarkerna då var stora och vassruggarna 

antagligen likaså. Vass bör ha funnits i stor 

myckenhet även i älven. I Göteborg har vi ju 

fortfarande ortnamnet ”Gullbergs vass”, men 

var finner man minnen av vasstäkt? 

Vass på Trafiks tak 

Endast genom tillfälligheter får man 

kännedom om sådant som vasstäkt. I en skrift 

om ångaren Trafik af Hjo läser man följande om förhållandena under andra världskriget: ”Det 

var svårt med foder åt djuren och då bärgades vass på sjön Tåkern inte långt från Hästholmen. 

Vassen bärgades på isen och pressades ihop till balar. Vassbalarna var mycket skrymmande, 

Elfängen är en av de många ångbåtar, 

som förekommer på bild i Bo Björklunds 

verk om Göta älv. 

 

Elfkungen gör fortfarande turer på älven. Vanligtvis 

ligger båten förtöjd ovanför den äldsta slusstrappan i 

Trollhällan. Foto: Lars Gahrn. 
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för att inte inskränka till övrig last lades vassen på Trafiks tak högt upp mot skorstenen. 

Maskinist Ivar Lundström ansåg detta för näst intill självmord; man eldade med ved och 

gnistflagorna yrde hela tiden över skorstenskransen. Man hade tur, den eldfängda lasten tog 

inte eld.” (Claes-Göran Wetterholm, Ångaren Trafik af Hjo: en hundraårig trotjänares 

berättelse: Sällskapet s/s Trafiks Vänner, 

Förlag Båtdokgruppen, Skärhamn, 1992, s. 

40.) Tack vare maskinistens med all rätt 

upprörda känslor har denna minnesbild 

bevarats till eftervärlden. Har liknande 

förekommit på Göta älv? Bo Björklund har 

funnit en uppgift att husen i Nya Lödöse 

”oftast” var ”täckta med vassrör som lätt 

antändes”. Man har all anledning att 

förmoda, att denna vass eller mycket av den 

kom från ”Gullbergs vass”, men därom har 

källorna ingenting att förtälja. Den tid, då 

vass var en viktig tillgång, är nog avlägsen 

och ligger långt tillbaka i historien. Jag har 

talat med Mölndals lantbruksveteran Sven 

Olof Olsson (född 1926). Han har mycket 

riktigt varit med och rensat Stora Ån i 

Fässbergsdalen från vass. Denna vass togs 

dock aldrig till vara. Han hade inte heller hört talas om att så skulle ha skett under hans fars 

eller farfars tid. Hans farfar kom till gården 1893. Innan taktegel blev vanligt förekommande 

kan dock vassens värde ha varit ett annat. Även viktiga förhållanden kan vara näst intill 

osynliga i källorna. Därför blev jag utförlig om vassen. 

Ångbåtskrönika 

De avsnitt, som ger flest fördjupningsuppgifter, är kapitlen om sjöfarten på älven. Bo 

Björklund har suttit och gått igenom Elfsborgs Läns Tidning och tagit vara på uppgifterna om 

sjöfart (och mycket annat). Björklund åstadkommer på detta sätt en sjöfartskrönika, som är 

utförlig, åskådlig, fängslande och mycket vederhäftig. Man kommer här det förflutna mycket 

nära. Närheten till det förgångna skapas också av alla utsökta ångbåtsbilder, som Björklund 

har lyckats leta fram. Bilderna i detta (och alla andra) avsnitt är många, vältagna och utmärkt 

återgivna i tryck. För alla ångbåtsvänner – och vi är många – är detta en bok, som man inte 

kan låta bli att läsa. Samtidigt får man snart klart för sig (om man nu inte skulle veta det på 

förhand), att vi som åker ångbåt i dag för nöjes skull åker både trevligare och säkrare än 

ångbåtspassagerarna under ångbåtarnas storhetstid. 

Slarv med lasten 

Då lade man till vid varje brygga för att låta folk gå iland eller stiga ombord. Av 

lönsamhetsskäl tog man ofta ombord fler passagerare än vad som var trevligt och lämpligt. 

Resenärerna hade det trångt. Dessutom skulle de trängas med last. Man lossade och lastade 

vid var och varannan brygga. För att lossning och lastning skulle gå så snabbt som möjligt, lät 

man lasten ofta stå på däck. Båtens tyngdpunkt kom därför att förskjutas uppåt, från 

lastrummet till däcket. Faran ökade för att fartyget skulle slå runt. Så skedde 1908 med 

ångaren Göta Elf. När båten lämnade kajen i Göteborg, krängde den omedelbart och lade sig 

på sidan. Många människor blev innestängda i skrovet, som började vattenfyllas. Tjugofem av 

Visst är 1916 års slussar (till höger) betydligt större än 

1844 års (till vänster), men skillnaden är inte så stor 

som man skulle kunna tänka sig. För vår tids sjöfart är 

1916 års hundraåriga slussar i alla händelser alldeles 

för små. Foto: Lars Gahrn. 

 



dem drunknade. Den, som har läst på om ångbåtar, vet att slarv med lasten har lett till fler 

olyckor. Freja på Fryken och Per Brahe på Vättern hade inte behövt sjunka. Göta Elfs 

kantring var lika onödig. 

Järnvägarna tog över passagerarna 

Järnvägarna tog över mycket av passagerartrafiken och på sikt konkurrerade de ut 

passagerartrafiken på älven. När järnvägarna kom, var sjöfarten dock så stark, att man tog 

hänsyn till den vid linjedragningen. Åtminstone delvis av hänsyn till sjöfarten drogs 

Bergslagsbanan inte förbi Lödöse, Göta, Lilla Edet och Vänersborg. Följden blev att dessa 

orter så att säga hamnade vid sidan om. Framtiden hörde järnvägarna till, men älven och 

Trollhätte kanal förblev viktiga farleder för lastfartyg. På grund av de utmärkta 

järnvägsförbindelserna och alla intressanta sevärdheter i älvdalen sitter jag sommartid ofta på 

ett tåg och spanar ut över älven. Skall jag upptäcka någon båt? Numera är det glest mellan 

båtarna, men båtarna blir allt större och tar allt fler ton. Frågan är om sjöfarten har någon 

framtid på älven. Slussarna räknades vid sin tillkomst som stora, men de anses nu vara små. 

Låt Trollhätte kanal leva! 

Trollhätte kanal var färdig år 1800. Efter 44 år byggdes en ny slusstrappa för större fartyg. 

Den var färdig 1844. Efter ytterligare 72 år byggdes en tredje slusstrappa för ännu större 

fartyg. Den stod färdig 1916. Denna tredje slusstrappa fyllde 100 år under 2016. Denna 

slusstrappa har väntat längst på en ersättare, och den väntar fortfarande. År 2030 har den nu 

100-åriga och då 114 år gamla slusstrappan tjänat ut. Med andra ord: det är dags för beslut. 

Björklund skriver: ”På 1990-talet fraktades årligen cirka 3,5 miljoner gods på älven. 10 

fartygsresor per dag motsvarande 525 järnvägsvagnar eller 350 långtradare varje dag året 

om.” (Se sidan 46.) Så mycket gods får inte plats på järnväg och landsväg. Låt Trollhätte 

kanal leva! Vi har inte råd med att låta kanaltrafiken tyna och dö bort. Om så skulle ske, blir 

satsningarna på järnväg och landsvägar mångdubbelt dyra. 

Lars Gahrn 


