
 1 

VIVAN OVIVAN OVIVAN OVIVAN OLSSON LSSON LSSON LSSON –––– 41 ÅR PÅ NOH 41 ÅR PÅ NOH 41 ÅR PÅ NOH 41 ÅR PÅ NOHAB AB AB AB     
 
Vivan Olsson arbetade över 41 år på Nohab i Trollhättan. Lyssna på hennes 
levnadsberättelse om arbetsliv, vardag och ålderdom. 
 
Jag föddes den 19 mars 1918 och växte upp i ett litet stationshus i Melldala 
utanför Skara. Far var anställd vid järnvägen och mor var hemmafru. Jag var 
enda barnet i familjen. När jag blev äldre fick jag veta att jag skulle ha haft en 
äldre bror, men han dog han vid födseln.  Mor ville aldrig prata om händelsen så 
jag vet inte så mycket om min brors död. 

Ont om pengarOnt om pengarOnt om pengarOnt om pengar    
Det var ont om pengar hemma och man fick tidigt lära sig att ta tillvara på saker 
och ting. Mor och far hade ett trädgårdsland och det fanns mycket frukt och 
bär i trädgården. Av äpplena gjordes äppelkaka och av körsbären och vinbären 
gjordes sylt och saft. På den tiden fanns det inte något mjukt bröd att köpa i 
affärerna så mor bakade allt bröd själv i den lilla järnspisen i köket. Jag glömmer 
aldrig doften av mors nybakade bröd. Det luktade nygräddat bröd i hela huset, 
ja ibland ända ut på gården. 
 
Det fanns varken badrum eller toalett i huset. Utedass fanns på gården. Det 
gick väl an att gå till dasset på sommaren men gråkalla höstdagar och bistra 
vinterdagar var det inte så roligt. Speciellt inte när nordanvinden ven in genom 
dassets väggspringor.  
 
Idag får ungdomar veckopeng men det fanns inte på min tid. Jag kommer ihåg 
att mamma brukade samla ihop matavfall och trädgårdrens. Det gick jag sedan 

med till en tant som hade höns, hade jag tur fick jag en slant för besväret. Det var för långt 
till affären för att gå och köpa godis så oftast satte far in pengarna på postbanken istället.  

Ensamt barnEnsamt barnEnsamt barnEnsamt barn    
Jag var ett ganska ensamt barn. Vi bodde ute i glesbygden och det fanns inte så många andra 
barn att leka med. Mamma började intressera mig för handarbete och det är ett intresse som 
har följt mig genom hela livet. Jag tyckte också mycket om att läsa. Så mellan jag sydde 
kuddar och dukar läste jag gärna böcker av HC Andersen till exempel.  
 
Det blev bättre med kompisar när jag började skolan. Jag gick i skola Lerdala och vi var fyra 
årsgrupper som läste gemensamt.  På den tiden gick man i skolan även på lördagar, men 
eftersom vi var lediga onsdagar eller torsdagar (den ena gruppen var ledig, den andra hade 
fördjupningsdag i matematik eller spåkkunskap) var det ändå bara 5 skoldagar i veckan. Jag 
har ett foto sparat där vi sitter samlade alla årsgrupper tillsammans.  På rasterna spelade vi 
kula, brännboll och lekte olika bollekar. Vi flickor hoppade ofta hage eller stod och kastade 
boll mot väggen. Pojkarna spelade oftast kula och fotboll. Jag tyckte om skolan och fick 
ganska skapliga betyg, speciellt i matematik.  

L
e
v
n
a
d
s
ö
d
e 
 



 2 

Skolinspektören Skolinspektören Skolinspektören Skolinspektören     
Vår lärarinna var väldigt snäll och det var aldrig någon som fick stryk, vad jag kommer ihåg. Jo 
förresten, en gång blev hon riktigt arg. Vi gick väl i tredje-fjärde klass och hade lektion när 
plötsligt en utav pojkarna, Gustav tror jag han hette, tittade ut genom fönstret och påpekade 
att skolinspektören just klivit ur en bil och nu var på väg in till klassrummet. Skolinspektören 
besökte ibland skolorna i bygden för att se hur mycket eleverna hade lärt sig under läsåret. 
Han brukade testa kunskaperna hos eleverna genom att beordra högläsning från psalmboken 
eller ställa någon klurig geografifråga om någon stad eller landskap i Sverige.  
 
Skolinspektören hade stor respekt med sig, särskilt bland lärarna. Vår lärarinna var väldigt 
ung, kanske 21-22 år gammal och hon blev förståligt nog nervös inför det oväntade besöket. 
Blek i ansiktet ställde hon snabbt ett par stolar tillrätta och snyggade till några papper som 
låg spridda över skrivbordet. Med spända steg gick hon fram till Gustav, som fortfarande 
stod kvar vid fönstret. Båda tittade ut för att få en skymt av inspektörn. Stämningen i 
klassrummet var spänd. Plötsligt började Gustav fnissa och utbrast April, April. Fröken blev 
röd i ansiktet, vände sig hastigt mot Gustav och gav honom en rejäl örfil. Sedan vände hon 
blicken mot utgången och lämnade klassrummet utan att säga ett ord. Jag tror inte Gustav 
lurade fröken någon mer gång sen.  
 
Efter sjätte klass fortsatte jag i fortsättningsskola i två år. Därefter var jag hemma och hjälpte 
mamma med hushållsarbete i några år. Hemarbetet tog ju så mycket längre tid förr, som 
tvätten till exempel. Varje klädesplagg gnuggades ren för hand på det räfflade tvättbrädet.  
 
När jag var 18 år gick jag en allmän kurs på Ljungskile folkhögskola. Vi elever bodde på 
skolan och jag träffade ungdomar från hela Sverige. I början var det ovant för mig som var så 
van att vara ensam, men med tiden trivdes jag riktigt bra och jag fick många vänner. 

MaskinskrivningskursMaskinskrivningskursMaskinskrivningskursMaskinskrivningskurs    
När jag var färdig med den kursen försökte far få in mig på en kurs i maskinskrivning i 
Trollhättan. Det lyckades och jag började gå kurser i maskinskrivning på kvällarna. En dag hör 
jag läraren säga 
 – Fröken Andersson, lagerbokföringen på NOHAB behöver tillfälligt en person som kan 
skriva maskin. Det kan väl vara ett arbete för dig?  
 
Jag blev jätteglad men ville först höra med mor och far innan jag tackade ja. Det var svårt att 
få arbete i slutet av 1930-talet. Även de med högre utbildning hade svårt att få arbete. Så det 
är klart att pappa blev förvånad när jag kom hem och berättade om jobberbjudandet. 
 –Fick du jobb så lätt, sa han. Mor och far tyckte alltså det var en bra idé men sa åt mig att 
återgå till maskinskrivningskursen så fort det tillfälliga jobbet var över. Men så blev det aldrig 
för jag blev kvar på NOHAB i 41 år! 

Ovant med semesterOvant med semesterOvant med semesterOvant med semester    
Min första lön låg på 60 kronor i månaden. Och vilken känsla det var att tjäna egna pengar!! 
Jag arbetade mellan 8 och 17 och hade en timmes lunchrast. På lagerbokföringen tog vi emot 
rekvisitioner och beställningar på material som armatur, plåtar och verktyg. Jag minns 
sommaren 1938 som var samma år som semesterrätten infördes.  Ja, egentligen var det inga 
semestrar då. Vi tog en dag och cyklade till någon bekant till exempel. Det är nog svårt att 
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förstå idag, men man visste knappt vad ”en” skulle göra av de lediga dagarna i början. Det var 
ju så ovant att vara ledig. 
 
Jag minns en av mina första semestrar då vi cyklade upp till en familj i Dalsland. Problemet 
var att mor inte kunde cykla. Vi löste problemet genom att köpa en tandemcykel. Jag satt 
längst fram och skötte styrningen och mor satt där bak och hängde med av bara farten så att 
säga. Och det fungerade riktigt bra må ni tro!! 
 
Arbetet förändrades inte så mycket genom åren för min del. Visst kom det nya hjälpmedel 
som elektriska räknemaskiner, men i övrigt var arbetet sig ganska likt tycket jag. Några 
datorer fanns överhuvudtaget inte under min arbetstid. Men innan jag slutade hade jag till 
uppgift att sammanställa information som skulle användas för att bygga upp ett nytt 
datoriserat bokföringssystem. Så de första datorerna kom in precis efter att jag hade slutat 
arbeta 1978. 

Mansdominerad arbetsplatsMansdominerad arbetsplatsMansdominerad arbetsplatsMansdominerad arbetsplats    
NOHAB var en mansdominerad arbetsplats men på vissa sektioner fanns det ganska gott om 
kvinnor. På lagerbokföringen var vi väl en fem sex kvinnor. Även vid ritningsarkivet, 
kassaavdelningen och korrespondensen fanns det många kvinnor anställda.  
 
Jag upplevde det aldrig som att det var speciellt viktigt med titlar på NOHAB. Jag minns en 
gång, 1962 tror jag det var, när jag skulle få en attest av en Kamrer Gustavsson i ett 
kassaärende. Jag tilltalade honom som Kamrer och fick min attest. Innan han gick därifrån sa 
han: 
-Fröken Andersson! Förresten säger vi inte kamrer Gustavsson, säg vad ”fan” som helst men 
inte det. Förstått! Ja, sa jag men därefter vågade jag knappt tilltala honom. Man var ju rädd 
för att råka säga Kamrer av misstag... 

Träffade EvertTräffade EvertTräffade EvertTräffade Evert    
På fritiden brukade jag träffa några väninnor och ha symöten. Där satt vi och pratade om vad 
som hände i Trollhättan, och om kläder och så. Jag fortsatte att pendla med tåg från Frambo 
in till Trollhättan. På tåget lärde jag känna min blivande man Evert. Evert arbetade också på 
NOHAB (arbetade på krigsmaterielavdelningen och tillverkade eldrör till Boforskanoner, 
senare blev han förman på kontrollavdelningen) så vi hade sällskap hela vägen till arbetet. Vi 
hade konfirmerats tillsammans så vi var ju redan bekanta sen tidigare. Men det var först nu 
som vi började prata mer med varandra och sitta ihop under resorna. Vi började umgås 
alltmer och gav oss ut på cykelturer tillsammans. Ett favoritmål var att cykla ner till fall- och 
slussområdet på sommarkvällarna. Ja, det ena ledde till det andra så efter en tid förlovade vi 
oss. Det måste ha varit 1944.  Samma år flyttade jag, far och mor från Frambo in i en tvåa på 
Österlånggatan Trollhättan.  

Mjölk i diskhonMjölk i diskhonMjölk i diskhonMjölk i diskhon    
Två år senare gifte sig jag och Evert och vi flyttade in i en liten etta på Kungsgatan 93. Huset 
var nybyggt när vi flyttade in men det fanns varken badrum eller kylskåp i lägenheten. En liten 
toalett fanns i lägenheten men skulle vi duscha fick vi gå ner till källaren.  
 
Det var inte lätt att förvara mat och dryck utan kylskåp, speciellt inte varma sommardagar. 
Mjölk var ju särskilt känsligt. På den tiden köpte man mjölk på flaska. För att den skulle stå 
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sig brukade jag lägga flaskan i diskhon som var fylld med kallt vatten. På så sätt kunde mjölken 
stå sig över dagen. 

RansoneringstiderRansoneringstiderRansoneringstiderRansoneringstider    
När andra världskriget bröt ut 1940 fick vi på lagerbokföringen flytta ut från våra lokaler. 
Lokalerna skulle användas som bostäder åt militären. Det blev svårt att få tag i varor och 
ransoneringskorten räckte inte långt. Jag minns en gång när mammas bröder från Stockholm 
var på besök. Vi ville så gärna bjuda våra gäster på en bit ost till kvällsmaten. Problemet var 
att vi redan förbrukat den mängd varor vi hade blivit tilldelade. Bröderna bestämde sig för att 
besöka mejeributiken och fråga om de inte kunde få köpa en bit ost sådär lite vid sidan om.  
Men hur de än försökte gick det inte. Ostbutiksägaren vågade helt enkelt inte. Det var strikta 
restriktioner för hur ransoneringen skulle gå till och det kunde bli rättsliga följder för den 
butiksägare som inte följde reglerna. Så det blev ingen ost på smörgåsen den kvällen.  
 
Jag minns också att tyskarna hade tagit sig in på svenskt luftrum och skjutit ner ett svenskt 
flygplan. På nåt sätt fick de tag i tyskarna och de fördes till byggnaden som vetter mot 
kanalen. Sen vet jag inte vad som hände med dem. 
 
1954 flyttade jag och Evert in i Skoftebyn i ett nybyggt hus på Klyftevägen 30. Framtiden 
kändes ljus, vi hade arbete och skaffat många vänner i stan. Många från NOHAB bodde på 
samma gata som vi och därför blev det ju en bra granngemenskap. Vi gick ofta över och 
pratade med varandra. Ja, det här var nog den bästa tiden i mitt liv tror jag. 
 
Jag och Evert fick inga egna barn tillsammans. Men vi kände att vi ändå ville ha barn. Därför 
bestämde vi oss för att ta han om två fosterbarn i början av 1960-talet. Fastän flickorna var 
10 år gamla när de kom till oss har de alltid känts som våra egna barn.  

Barnens brevlådaBarnens brevlådaBarnens brevlådaBarnens brevlåda    
Tänk när radion kom med ”Barnens brevlåda” med Farbror Sven! ”Barnens brevlåda” var 
mitt favoritprogram när jag var barn. Det gick på torsdagar och Sven Jerring var 
programledare. Det var alltid barn med i programmet som spelade och sjöng. Sen berättade 
Sven spännande berättelser och läste upp brev som barnen skickat in.  
 

 
Barnens brevlåda med Sven Jerring 
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Vår första radio var en så kallad kristallradio. Den hade inga högtalare utan vi använde ett 
par hörlurar istället. Radion var rund som en liten sillburk och man hittade rätt station 
genom att dra en nål över kristallmottagaren. Det var svårt att vara flera och lyssna 
samtidigt. Det fanns uttag för två hörlurar men var det ett riktigt intressant program så 
kunde två stycken dela på en hörlur. Så med lite vilja kunde fyra personer lyssna på radio 
samtidigt.  
 
Tekniken har ju gått framåt väldigt under min levnad. Efter radion kom TV-n och det tyckte 
ju folk var fantastiskt. Man kunde ju inte tro att det var sant att man kunde sitta hemma och 
se vad som hände någon annanstans. Det är ju inte som idag med alla kanaler, då fanns det 
bara en kanal. Ett program som blev väldigt populärt var Hylands hörna med Lennart Hyland. 
När måndagen kom och jobbet började pratade alla om vad som hade hänt under helgens 
program. 

Telefonen och bilenTelefonen och bilenTelefonen och bilenTelefonen och bilen    
Och tänk om nån hade sagt till ens föräldrar att man kan sitta med en telefonlur i Trollhättan 
och prata med någon på andra sidan jorden. Det är ju otroligt!! Ja, och sen bilen. Vilken 
frihet den innebar. Att kunna åka vart man ville när man ville. Jag tog körkort 1957 och 
körde bil till 2001, då tog mina ögon slut. Vår första bil var en vit folkvagnsbuss och den åkte 
vi runt mycket i. Evert var engagerad i Trollhättans Sportklubb så det blev många resor till 
olika tävlingar runt om i Sverige. 

Olympiad i FinlandOlympiad i FinlandOlympiad i FinlandOlympiad i Finland    
Evert idrottsintresse gjorde att vi åkte på olympiaden i Finland år 1952. Det var massor med 
folk och tänk alla idrottsstjärnor vi fick se. På 1960-talet brukade vi åka på bilsemestrar runt 
om i Sverige och Norden. Nån sommar tältade vi i Danmark. Vi hade bara ett tvåmannatält 
så två stycken fick sova i bilen, men det gick ju bra det med.  På 70-talet började vi åka på 
chartersemester runt om i Europa. Vi åkte till bland annat till Paris, London och Berlin. Med 
tiden fick vi också goda vänner i London som vi brukade fira jul med. 
 
Ett år åkte vi faktiskt till Murmansk. Och det var ju lite annorlunda. Vi flög upp till norra 
Sverige och åkte buss in mot ryska gränsen. Detta var ju på Sovjettiden och det var stränga 
restriktioner vad som fick föras in och ur landet. Tidningar fick vi t.ex. inte föra in i landet. 
Resan till Murmansk var ju ingen badsemester direkt. Jag kommer ihåg att nån på bussen 
frågade varför ingen badade i havet. 
-Ja, det är bara 8 grader i vattnet, så badar nån av er så lovar jag att ni hamnar i Pravda 
(Sovjettidens största dagstidning) imorgon, sa guiden och skrattade högt.  

EnsamhetEnsamhetEnsamhetEnsamhet    
Mycket har ju förändrats genom åren. Både samhället men även för mig själv givetvis. Jag 
upplever det som att ensamheten har blivit större nu än den var förr, i stort menar jag. 
Familjerna umgicks mycket mer förr. Folk gick till varandra på kvällarna och satt och pratade. 
Sånt existerar inte så mycket nu. Jag tror att det beror mycket på TV-n. Sen är det tiden 
också. Det var inte så mycket jäkt förr. Det är annat idag. Idag har båda parter heltidsjobb 
och hem och barn ska skötas. Det är nog mycket mer krav idag. 
 
Jag och Evert umgicks mycket med våra arbetskompisar. Vi kunde bara gå och hälsa på 
varandra spontant på lördagskvällen. Ensamheten blir väl också särskilt tydlig när man 
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kommer upp i en sån ålder som jag, det blir så tunt omkring en. Jag har ju inga anhöriga på 
orten heller. Förr hälsade jag ofta på flickorna, som bor i Uppsala och Göteborg, men det 
blir inte av nu när jag ser så dåligt. Så nu får de alltid komma hem till mig när vi ska ses. 
 
Både Evert och jag slutade arbeta vid NOHAB när vi fyllde 60 år och fick gå i pension. Men 
tack vara Everts idrottsengagemang fortsatte vi att vara väldigt aktiva även efter att yrkeslivet 
tagit slut. Men visst saknande vi arbetskamraterna. 
 
Evert gick bort den 25 februari 1991, samma dag som vi flyttade in i den här lägenheten. Det 
var väldigt jobbigt första tiden. Jag började handarbeta mycket och det hjälpte mig att komma 
ur sorgen. Det fick mig att tänka på någonting annat för en stund. 

ÖverbyÖverbyÖverbyÖverby    
Det är mycket som har förändrats i Trollhättan. Jag tycker inte om att Överby har blivit så 
stort. Det har gjort att många affärer försvunnit från innerstan. Så länge man hade bil så 
gjorde det väl inget men nu är det svårt att handla. Jag klarar inte att åka buss ut dit längre.  
 
Texten hämtad ur utställningskatalog för Hållplatser Hållplatser Hållplatser Hållplatser –––– händelser som formade staden  händelser som formade staden  händelser som formade staden  händelser som formade staden på    Innovatum Science 
Center.  
 
/Nicklas Malmsjö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


