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TROLLHÄTTE KANAL OCHTROLLHÄTTE KANAL OCHTROLLHÄTTE KANAL OCHTROLLHÄTTE KANAL OCH SLUSSAR SLUSSAR SLUSSAR SLUSSAR    

Förutsättningar och oFörutsättningar och oFörutsättningar och oFörutsättningar och omständighetermständighetermständighetermständigheter till Trollhätte kanal till Trollhätte kanal till Trollhätte kanal till Trollhätte kanal    
De stora fallen i Trollhättan var i århundraden ett stort problem för sjöfart och handel från 
Bergslagen och Vänerområdet till Göteborg och västerhavet. Handel var i äldre tider en stor 
inkomstkälla för dem som hade kontroll över handelsleder och kunde ta ut tullavgifter. Detta 
var en av anledningarna till att det så länge funnits planer på att bygga en vattenled från 
Vänern till Västerhavet.  

Saknade Saknade Saknade Saknade hahahahandelsled västerutndelsled västerutndelsled västerutndelsled västerut    

Sverige saknade länge en bra handelsled västerut som inte var kontrollerad av Danmark. 
Projektet med att anlägga Göteborg vid Göta älvs mynning och bygga de tidiga slussarna i 
Lilla Edet och Vänersborg var bl.a. ett försök att skapa en vattenväg oberoende av Danmark 
och Öresund. Slussen vid Ström i Lilla Edet var den första i Sverige och byggdes redan 1607.  

Polhems slussarPolhems slussarPolhems slussarPolhems slussar    

Planer på slussar i Trollhättan fanns redan på 1500-talet men det var först i början på 1700-
talet som de fick mer fast form. Det var dåtidens mest känna tekniska konstruktör 
Christoffer Polhem som lagt upp planerna för slussarna men de kom på grund av brist på 
pengar att bli mycket försenade. Först kring mitten av 1700-talet kom arbete igång och trots 
att slussarna i stort färdigställdes kom de aldrig i reguljär drift. Orsakerna var en olycka som 
förstörde en del av arbetet, brist på medel att helt färdigställa slussarna samt att 
konstruktionen av slussarna kanske inte var den bästa. De var troligen omoderna redan vid 
färdigställande och endast minde båtar skulle kunna använda dem.   
Det kom att dröja ytterligare ett halvsekel innan en fungerande slussled kom i bruk, Fram till 
dess fortsatte den besvärliga och omständliga omlastningen och landtransporten förbi 
Trollhättefallen.  

Teknisk utmaningTeknisk utmaningTeknisk utmaningTeknisk utmaning    

Byggandet av slussar var vid denna tid en stor teknisk utmaning, framför allt  i ett så stort fall 
som i Trollhättan. Den lösning man valde för det nya försöket var att gräva en kanal förbi 
fallen och använda hela 8 slussar för att klara av fallhöjden på 32 m. Detta arbete tog flera år 
att genomföra och krävde stora insatser av arbete och pengar. All arbete med kanalen och 
slussarna skedde för hand av människor och djur och såväl anställd personal som indelta 
soldater deltog i arbete.  
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Ekonomiska skälEkonomiska skälEkonomiska skälEkonomiska skäl    

Att man bestämde sig för att genomföra slussbygget just vid 1800 har ett samband det 
säkerhetspolitiska läget vid denna tid men var främst kopplad till behoven av förbättrade 
kommunikationer samt förbättrade tekniska möjligheter att genomföra det omfattande 
slussbygget. En av initiativtagarna till slussbygget var en grupp handelsmän i Göteborg som 
såg stora vinster i förbättrade transportvägar till Vänerområdet och Bergslagen  Det är också 
viktigt att betona att kanalbyggen var på stark frammarsch i hela Europa vid denna tid. 
Landstransporter var fortfarande mycket besvärliga och skulle fortsätta av vara så fram till 
järnvägens etablering. Samtidigt ökade handel över haven och Sveriges främsta 
exportprodukter, järn och trä, hade goda konjunkturer vid denna tid. Det fanns i 
Vänerområdet en omfattande produktion inom såväl järn som skog och det fanns därför 
starka ekonomiska skäl till att förbättra sjöfart och handel genom slussar vid Trollhättan. 

Slussbyggen och KanalverketSlussbyggen och KanalverketSlussbyggen och KanalverketSlussbyggen och Kanalverket    
Ökad kunskap om och intresse för sluss- och kanalbyggengjorde att det ansågs rimligt att 
genomföra detta omfattande byggnadsprojekt trots de betydande tekniska problem som 
fanns. Efter ett krävande byggarbete kunde slussarna färdigställas år 1800 och Trollhätte 
kanal därmed öppna för trafik. Byggandet av Trollhätte kanal genomfördes genom att privat 
bolag, Trollhätte kanalbolag men utan statligt godkännande, finansiering och medverkan hade 
planerna aldrig kunnat genomföras. 

Ombyggnad nödvändigOmbyggnad nödvändigOmbyggnad nödvändigOmbyggnad nödvändig    

När Göta kanal var färdigbyggd 1832 hade den större kapacitet än Trollhätte kanal. 
Slussarnas dimensioner var större och en flaskhals uppstod därmed i Trollhättan och en 
ombyggnad av slussarna ansågs därför nödvändig. Man beslutade att bygga en helt ny slussled 
bredvid med den gamla och den färdigställdes 1844. Dessa båda slussleder fungerade sedan 
parallellt fram till byggandet av nästa slussled 1916. De båda äldre slussarna var båda 
konstruerade för segelfartyg och kom i och med utvecklingen av ång- och motorfartyg att bli 
allt mer omoderna.  

Viktig vattenvägViktig vattenvägViktig vattenvägViktig vattenväg    

I Med den stora järnvägsexpansionen i Sverige från 1860-talet och framåt förlorade Göta 
kanal sin betydelse som central transportled. Göta älv och Trollhättekanal fortsatte dock att 
vara en viktig vattenväg från Bergslagen och Vänerområdet. Även om de äldre bruken i 
Dalsland och Värmland, som tidigare utnyttjat sjöfarten i stort försvann under senare delen 
av 1800-talet kom nya industrier att ta deras plats. Massa- och pappersfabriker kom 
exempelvis att flitigt använda vattenvägen till Göteborg. Detta ledde till att man i början på 
1900-talet beslöt att ännu en slussled i Trollhättan. Denna gång gjordes dimensionerna 
betydligt större och leden anpassades efter motorfartyg upp till en last på 2200 ton.  
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Tre ångbåtar som färdas genom Trollhätte kanal vid invigningen av 1916 års sluss. Främst s/s Rehn med kung 
den Gustav V med följe ombord. Efter följer Göta kanals "Ceres" samt s/s Ingeborg av Göteborg. Foto Werner 
Lindhe år 1916. Bildkälla: Innovatum Bildarkiv 
 
Under 1970-talet utvidgades kanalen till att kunna ta fartyg med upp till 4000 tons last och 
1974 gjordes också kanalen farbar hela året då en isbrytare förlades till Vänerområdet. 
Tidigare hade den varit stängd under vintermånaderna. 
 
Tabell 1. SlussfaktaTabell 1. SlussfaktaTabell 1. SlussfaktaTabell 1. Slussfakta    
 Polhems slussar 1800 års slussled 1844 års slussled 1916 års slussled 
Antal slussar 3 8 11 4 
Längd mellan portar 36 alnar 35,4 m 35,6 m 97,9 m 
Slussbredd 9 alnar 6,5 m 7,1 m 13,7 m 
Vattendjup på tröskeln 4 alnar 4,2 m 3,0 m 5,5 m 
Största sänkhöjd för sluss 26 alnar 4,2 m 3.1 m 9,5 m 
Lastkapacitet för fartyg 80 ton 140 ton 300 ton 2200 ton 
Källa: Trollhätte kanal 200 år. 

IndustrIndustrIndustrIndustriiiitransporter allt viktigaretransporter allt viktigaretransporter allt viktigaretransporter allt viktigare    

I ett större perspektiv har det dels varit statmakternas strävan till handelsleder och I ett större perspektiv har det dels varit statmakternas strävan till handelsleder och I ett större perspektiv har det dels varit statmakternas strävan till handelsleder och I ett större perspektiv har det dels varit statmakternas strävan till handelsleder och 
dels näringslivet behov av transpodels näringslivet behov av transpodels näringslivet behov av transpodels näringslivet behov av transportmöjligheter, fr.a. från Bergslagen och Vänerområdet rtmöjligheter, fr.a. från Bergslagen och Vänerområdet rtmöjligheter, fr.a. från Bergslagen och Vänerområdet rtmöjligheter, fr.a. från Bergslagen och Vänerområdet 
(och i allt högre utsträckning också från Trollhättan och dess växande industri) som (och i allt högre utsträckning också från Trollhättan och dess växande industri) som (och i allt högre utsträckning också från Trollhättan och dess växande industri) som (och i allt högre utsträckning också från Trollhättan och dess växande industri) som 
drivit på utvecklingen. Industrialiseringen innebar starkt ökande handel och drivit på utvecklingen. Industrialiseringen innebar starkt ökande handel och drivit på utvecklingen. Industrialiseringen innebar starkt ökande handel och drivit på utvecklingen. Industrialiseringen innebar starkt ökande handel och 
transportbehov, fartygen och fraktlastertransportbehov, fartygen och fraktlastertransportbehov, fartygen och fraktlastertransportbehov, fartygen och fraktlasterna ökade i omfattning. Det som under 1700na ökade i omfattning. Det som under 1700na ökade i omfattning. Det som under 1700na ökade i omfattning. Det som under 1700----
talet inleddes som ett statligt projekt för att skapa en alternativ handelsled blev efter talet inleddes som ett statligt projekt för att skapa en alternativ handelsled blev efter talet inleddes som ett statligt projekt för att skapa en alternativ handelsled blev efter talet inleddes som ett statligt projekt för att skapa en alternativ handelsled blev efter 
hand allt mer en fråga om industrins hand allt mer en fråga om industrins hand allt mer en fråga om industrins hand allt mer en fråga om industrins bbbbehov av bra kommunikationer. ehov av bra kommunikationer. ehov av bra kommunikationer. ehov av bra kommunikationer.     
Det var en kanalkommission som under senare delen av 1700-talet planerade de första 
fungerande slussarna och därefter var det kanalbolaget som drev kanalen och genomförde de 
senare utbyggnaderna  
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De tre slusslederna som kom att användas tog olika lång tid att bygga och konstruerades 
delvis på olika sätt även om grundprincipen var densamma. De olika slussarna byggdes under 
följande år: 
 
1800 års slussar: 1794-1800 
1844 års slussar: 1838-1844 
1916 års slussar: 1909-1916 

Omfattande projektOmfattande projektOmfattande projektOmfattande projekt    

Själva byggnationerna var vid de olika tillfällena omfattande projekt som sysselsatte många 
människor och som tydligt påverkade Trollhätteområdet. De två första slussbyggena 
genomfördes i hög utsträckning för hand, med endast enklare tekniska hjälpmedel. Arbete 
var både hårt och farligt och sysselsatte många människor. Som mest var över 1000 personer 
sysselsatta vid byggandet av 1800 års slussar, varav större delen var utkommenderade indelta 
soldater. Vid byggandet av 1916 års slussar var det som mest 2000 personer sysselsatta i 
arbetet.  

 
Byggnadsarbete med 1916 års slusstrappa mellan Åkerssjö och Holmen. Foto Walter Göransson år 1915. 
Bildkälla: Innovatum bildarkiv 

Riskfyllt arbeteRiskfyllt arbeteRiskfyllt arbeteRiskfyllt arbete    

Arbetet vid slussbyggena var hårt och slitsamt, det var mycket stora mängder sten som 
skulle sprängas och flyttas. Under de två första slussbyggena gjordes i stort allt arbete med 
muskelkraft vilket slet hårt på människor och djur. Arbetsskador var vanliga och det var 
också många som omkom vid de olika slussarbetena.  

Moderna hjälpmedel tillkommerModerna hjälpmedel tillkommerModerna hjälpmedel tillkommerModerna hjälpmedel tillkommer    

Under arbetet med 1916 års slussar kunde mer moderna hjälpmedel användas, olika 
maskiner kunde användas för att borra, gräva och transportera schaktmassorna. Det var 
ångmaskiner i olika varianter som användes och det byggdes även en speciell smalspårig 
järnväg längs slussbygget för att sköta transporten av sprängmassorna. Även 
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muddringsarbetet var mycket omfattande, totalt bortmuddrades över 2,3 miljoner 
kubikmeter fast massa under arbetet med 1916 års slussar. Genom den moderna tekniken 
kunde 1916 års slussar färdigställas på ungefärligen samma tid som de äldre trots att de var 
betydligt bredare, djupare och mer arbetskrävande.  

Slussar stängs och bevarasSlussar stängs och bevarasSlussar stängs och bevarasSlussar stängs och bevaras    

När 1916 års slussar togs i bruk stängdes de båda äldre slussleder som till dess hade använts 
parallellt. I och med den nya slussleden byggdes med en annan sträckning kom de äldre 
slussarna att bevaras vilket lett till en unik situation med tre parallella slussleder inom ett 
mycket begränsat område. 

StStStStatligt slussbygge atligt slussbygge atligt slussbygge atligt slussbygge –––– ingen självklarhet ingen självklarhet ingen självklarhet ingen självklarhet    

Det var inte självklart att staten skulle ha huvudansvaret för byggandet av slussarna i 
Trollhättan men det fanns i praktiken knappast någon annan aktör eller grupp som hade 
tillräckliga resurser för att genomföra projekt av denna storleksgrad. 1800-års slussar var ett 
av de absolut största infrastrukturprojekt som ditintills genomförts i Sverige. De tekniska 
problemen var också av en sådan grad att man tog hjälp utomlands för att komma till bra 
lösningar.  
Under 1700-talet och långt in på 1800-talet låg Sverige långt efter framför allt Storbritannien 
när det gäller utbildning, kompetens och resurser inom teknikområdet. De allra flesta större 
projekt inom industri eller infrastruktur krävde en betydande teknikimport.  

Toppkompetens anlitasToppkompetens anlitasToppkompetens anlitasToppkompetens anlitas    

Det är också tydligt att det till de stora slussprojekten i Trollhättan anlitades landets 
toppkompetens inom teknik, konstruktion och infrastruktur. Det var Eric Nordewall som 
ledde det första slussbygget. Nils Ericson, som ansvarade flera större kanalbyggen och senare 
också blev känd som järnvägsbyggare, ledde arbetet med 1844 års slussar och var sedan 
länge kvar chef för kanalbolaget. Vid arbetet med 1916 års slussar leddes arbetet av Vilhelm 
Hansen, som också ansvarade för bygget av Olidans kraftstation vilket pågick samtidigt som 
slussbygget. Hansen blev sedan generaldirektör för Vattenfall och liksom Ericson en och 
mäktig person i Trollhättan. 

Sjöfart och handel på Trollhätte kanalSjöfart och handel på Trollhätte kanalSjöfart och handel på Trollhätte kanalSjöfart och handel på Trollhätte kanal    
Trollhättekanal öppnade vattenväg från Vänerområdet och Bergslagen till Göteborg, vilken 
då, liksom idag var landets ledande utskeppningshamn. Den nya transportleden inledde en 
stark expansion av sjöfart och handel genom Trollhättan inte minst efter Göta kanals 
öppnande 1832 och byggandet av1844 års slussar. Under mitten av 1800-talet var 
Vänersborg en av Sveriges ledande sjöfarts- och hamnstäder och hemstad för ett betydande 
antal rederier med närmare 70 fartyg. 
 
Större fartyg - ökad last 
Efter öppnandet år 1800 skedde en successiv ökning av såväl antalet fartyg som mängden 
gods till början av 1900-talet. Sedan minskade antal fartyg samtidigt som mängden gods 
fortsatta att stiga. Detta förklaras enkelt av att fartygen blev större och tog allt mer last. 
Sjötransporterna genom Trollhätte kanal klarade av konkurrensen från järnvägsutbyggnaden 
ganska bra, de båda transportsystem fungerade parallellt i många år. När 
landsvägstransporterna kom att öka i mitten på 1900-talet skedde detta på bekostnad av 
såväl järnväg som sjötransporter. Även om mängden gods genom slussarna ökade så 
minskade efter 1950 den andel av godset som gick sjövägen.  
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Hård Hård Hård Hård konkurrens konkurrens konkurrens konkurrens     

Efterhand har transporterna allt mer kommit att handla om storskaliga produkter till 
industrin, bulkvaror som olja, , kol, sten- och mineralprodukter samt pappers- och 
massaprodukter. Sjöfarten genom Trollhätte kanal har under de senaste decennierna 
stagnerat något, konkurrensen från landsvägstrafiken är hård.  

TuristtrafikTuristtrafikTuristtrafikTuristtrafik    

Turisttrafiken upplevde efter mitten av 1900-talet en stark ökning och trafiken var som mest 
omfattande under 1970- och 1980-talen då som mest omkring 6000 fritidsbåtar passerade 
genom Trollhätte kanal.  Sedan 1990-talet har antalet fritidsbåtar stagnerat något, även om 
storleken på båtarna ökat även här och det är idag omkring 3000-4000 fritidsbåtar som 
slussas genom Trollhättan. Under sommarsäsongen är detta en omfattande del av 
kanalverksamheten och under senare år har andelen fritidsbåtar från andra länder ökat. 
 
Tabell 2. Tabell 2. Tabell 2. Tabell 2. Antal fartyg och godston som årligen passerat genom Trollhätte kanalAntal fartyg och godston som årligen passerat genom Trollhätte kanalAntal fartyg och godston som årligen passerat genom Trollhätte kanalAntal fartyg och godston som årligen passerat genom Trollhätte kanal    
ÅrÅrÅrÅr    Antal godstonAntal godstonAntal godstonAntal godston    Antal fartygAntal fartygAntal fartygAntal fartyg    
1801 36 315 - 
1865 331 000 - 
1875 - 5 932 
1900 991 000 10 648 
1923 - 19 238 
1939 2 530 000 15 268 
1974 4 000 000 7 800 
1984 3 583 000 - 
1994 3 153 000 3282 
2004 2 640 000 1921 
Källa: Sjöfartsverket 

Trollhätte kanals utveckling och betydelse för TrollhättanTrollhätte kanals utveckling och betydelse för TrollhättanTrollhätte kanals utveckling och betydelse för TrollhättanTrollhätte kanals utveckling och betydelse för Trollhättan    
Det var i samband med slussarna som Trollhättan började formas till ett samhälle. 
Utgångspunkten för slussarna, liksom för kraftverken var naturligtvis Göta älv. Fallen, både 
som problem och tillgång, är den givna utgångspunkter för framväxten av samhället 
Trollhättan. 
Genom slussarna kom först arbetare, tekniker och ingenjörer för själva byggnationerna, 
sedan kom kanalbolaget som administratörer och utvecklare och kring detta uppstod en rad 
verksamheter som hade kopplingar till kanaltrafiken. 
Kanalbolaget kom inte bara att driva och äga slussarna utan de blev också ägare till nästan all 
mark i anslutning till älven, det vill säga större delen av det som idag är staden Trollhättan. 
Genom detta ägande fick Kanalbolaget en helt dominerande ställning lokalt, bolaget hade 
ända in på 1900-talet stort eller avgörande inflytande över den lokala  utvecklingen. Under 
1800-talet var det få eller inga viktiga frågor i Trollhättan som inte Kanalbolaget avgjorde 
eller var inblandat i. Det var exempelvis Kanalbolaget som erbjöd industrimark i fallområdet 
till det blivande Nohab samt byggde Trollhättans kyrka 
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Diagram 1. Godsmängd på Trollhätte kanal 1800Diagram 1. Godsmängd på Trollhätte kanal 1800Diagram 1. Godsmängd på Trollhätte kanal 1800Diagram 1. Godsmängd på Trollhätte kanal 1800----1992199219921992    

 
Källa: Sjöfartsverket 
 
Kanalbolaget var också starkt inblandad i den fysiska planeringen av den framväxande staden 
Trollhättan. Det var Nils Ericson, chef på kanalbolaget som gjorde Trollhättans första 
stadsplan. När det gäller uppbyggnaden av Trollhättans samhälle under 1800-talet och början 
på 1900-talet var Kanalbolaget en central aktör. Utöver kyrkan så initierade och finansierade 
Kanalbolaget mycket av stadens infrastruktur, såväl inom service (exempelvis skolor) som 
stadsbyggnad (exempelvis vägar, vatten och avlopp). 

 
Ångaren Pallas i 1844 års mellersta sluss vid gården Åker, 1915. Foto Wikner. Bildkälla: Innovatum Bildarkiv 

KompetKompetKompetKompetens, arbetskraft och kapitalens, arbetskraft och kapitalens, arbetskraft och kapitalens, arbetskraft och kapital    

Genom de tekniska problem som slussbyggena innebar kom ledande teknisk kompetens på 
olika sätt till Trollhättan. Polhem, Ericsson och Hansen var alla centralfigurer inom sina 
respektive område och verkade som ledare för teknik- och infrastrukturprojekt i hela landet. 
Slussarna var ett av flera stora projekt som externa aktörer genomförde i Trollhättan och 
som gjorde att kompetens, arbetskraft och kapital drogs till samhället.  

Långsiktiga verksamheterLångsiktiga verksamheterLångsiktiga verksamheterLångsiktiga verksamheter    

Många människor och mycket kunnande försvann sedan från Trollhättan när projekten var 
över (eller övergick i andra faser) men mycket blev ändå kvar under längre tid. Slussarna, 
liksom kraftverken var sådana projekt att de krävde stora resurser vid byggnation men 
samtidigt var långsiktiga verksamheter som krävde såväl kompetens som arbetskraft. 
Sjöfartsverket, som idag driver Trollhätte kanal är fortfarande en viktig aktör i Trollhättan, 
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trots samhället radikalt har förändrats sedan de första slussarna byggdes för över 200 år 
sedan. 

Bidrar till industrietableringarBidrar till industrietableringarBidrar till industrietableringarBidrar till industrietableringar    

Slussarna bidrog starkt till de tidiga industrietableringarna i Trollhättan, som Nydqvist & 
Holm samt Stridsberg & Biörck. De fick även konkret betydelse genom de transporter som 
industrin var beroende av, exempelvis exporten av Ryssloken, råvaror till legeringsverken 
och övrig industri.  
Kombinationen av goda kommunikationer och tillgång på kraft ledde till staden upplevde en 
snabb tillväxt och många nya industrietableringar fram till 1920-talet. Efter detta upphörde 
delvis Trollhättans konkurrensfördelar inom dessa områden på grund av att järnvägen var 
fullt utbyggd i landet, landsvägstransporterna började komma igång och ett nationellt elnät 
började byggas ut. Tillgången på elektricitet och goda kommunikationer var en bit in på 
1900-talet inte längre något som var speciellt för Trollhättan.  
Genom Trollhätte kanal ökade transport och handel och Trollhättans kontakter med 
omvärlden. Genom slussarna förbättrades också förutsättningarna för industriell utveckling. 
Att det finns slussar betyder inte med någon automatik att det dras industri till platsen men 
Trollhättans fördelaktiga läge kunde på ett mycket bättre sätt utnyttjas efter det att slussarna 
hade byggts och transportproblemen undanröjts.  
 

Kanalbolagets Kanalbolagets Kanalbolagets Kanalbolagets inflytandeinflytandeinflytandeinflytande    

Närvaron av Kanalbolaget stimulerade säkert utvecklingen i Trollhättan, då det genom sin 
roll som markägare bidrog till att förbättra infrastruktur, fördela tomtmark till industrier och 
boende. Statens stora ägande av mark i Trollhättan kan också ha haft andra konsekvenser. 
Det kan ha bidragit till att försenade stadsblivandet med åtskilliga årtionden på grund av att 
de uteblivna skatteintäkterna och fyrkskalan gjorde det svårare att etablera staden, även om 
innevånareantalet var stort. Som stor markägare kan ju kanalbolaget likaväl ha motverkat 
etableringar i Trollhättan som de kan ha underlättat industrietableringar (som de gjorde i när 
Nydqvist & Holm bildades 1847). Betydelsen av det statliga markägandet är inte är helt 
klarlagt och det lär ha haft både positiva och negativa konsekvenser. 

Stor inflyttningStor inflyttningStor inflyttningStor inflyttning    

Genom att det krävdes stora resurser för att bygga slussarna, inte minst mycket arbetskraft, 
kom under perioder många människor till Trollhättan. Dessa personer måste ha någonstans 
att bo, någonstans att äta och de deltog i olika aktivheter i samhället. Under de olika 
slussbyggnationerna svällde Trollhättans befolkning kraftigt vilket påverkade samhället på 
många sätt. Även om mycket av verksamheten var tillfällig stannade en del människor kvar i 
staden. Slussbyggena stimulerade ekonomiskt den lokala miljön på många sätt, alltifrån enkel 
service till industriproduktion och teknisk utveckling. Även kompetens av olika slag drogs till 
slussbyggena, teknisk, ekonomisk såväl som administrativ, vilka delvis stannade i Trollhättan, 
för drift och underhåll av slussarna.  
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Tabell 3. Tabell 3. Tabell 3. Tabell 3. Befolkningsutveckling i Trollhättan 1810Befolkningsutveckling i Trollhättan 1810Befolkningsutveckling i Trollhättan 1810Befolkningsutveckling i Trollhättan 1810----1930193019301930 (nuvarande k (nuvarande k (nuvarande k (nuvarande koooommungräns)mmungräns)mmungräns)mmungräns)    
ÅrtalÅrtalÅrtalÅrtal    BefoBefoBefoBefolkninglkninglkninglkning    

1810 6297 

1820 7554 

1830 8891 

1840 9390 

1850 10682 

1860 11980 

1870 13330 

1880 14408 

1890 15198 

1900 16040 

1910 18388 

1920 23545 

1930 23401 

Källa: Demografiska databasen http://www.ddb.umu.se/folknet 
 
Byggandet av 1844- och 1916 års slussar kan sägas ligga i anslutning till starka 
utvecklingsperioder i Trollhättan. Befolkningsökningen i Trollhättan (nuvarande 
kommungräns) var mellan 1840 och 1850 14 % och mellan 1910 och 1920 hela 28 %. Efter 
1844 etableras de första industrierna och befolkningsutvecklingen sätter fart. I början på 
1900-talet skedde en kraftig utveckling i anslutning till kraftversbyggen och stadsbildning, 
inom stadsutveckling, industri (Nohab, Stallbackaområdet) såväl som det sociala området. 
Hela denna utveckling berodde inte enbart på slussbyggena men de har varit viktiga delar i 
och utgångspunkter för expansionsperioder. 
 

Betydelsefull arbetsgivareBetydelsefull arbetsgivareBetydelsefull arbetsgivareBetydelsefull arbetsgivare    

Driftspersonalen vid Trollhätte kanal var naturligtvis mycket färre än vid byggnationerna men 
kanalverket var ändå en betydelsefull arbetsgivare i Trollhättan. Under 1800-talet och en bit 
in på 1900-talet var det ganska många anställda vi slussarna då arbetet i hög utsträckning var 
manuellt. Det var ett tungt arbete med obekväma arbetstider att vara sluss- eller brovakt.  

Minskat antal anställdaMinskat antal anställdaMinskat antal anställdaMinskat antal anställda    

I och med maskiner och automatisering har antalet arbetare successivt minskat. Sedan 1970-
talet har antalet anställda, i hela kanalsträckan från Lilla Edet till Vänersborg, som mest varit 
185 och är nu nere i ca 130. Minskningen av personal beror i huvudsak på att verksamheten 
automatiserats. Denna process inleddes med klaffbron i Trollhättan, och idag styrs alla 
slussar och broar från ett gemensamt kontrollrum. 

Populärt besöksmålPopulärt besöksmålPopulärt besöksmålPopulärt besöksmål    

Trollhätte kanal och dess slussar har också varit en del av turismen i Trollhättan. Fallen var 
redan tidigt ett turistmål men platsen attraktionskraft som besöksmål har snarast ökat vart 
efter området förändrats. Slussarna var vid sin tid, liksom senare också kraftverken, 
imponerande tekniska konstruktioner som lockade besökare. 
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Slussarna uppfattas vanligen som en grundläggande del av Trollhättan, en självklar del av den  
lokala självbilden och en av de saker som människor utifrån förknippar med staden. Slussarna 
har en stark symbolisk betydelse för Trollhättan som stad.  

Tydlig statlig närvaroTydlig statlig närvaroTydlig statlig närvaroTydlig statlig närvaro    

Genom kanalbolaget, och senare Vattenfall (så länge det var ett statligt verk), har statens 
närvaro i Trollhättan varit tydlig. Staden har på olika sätt varit indragen i nationella och 
regionala frågor kring energi och sjöfart som på olika på verkat exempelvis arbetsmarknad 
och investeringar.  
Det är dock svårt att säga hur de statliga intressena, och den statliga närvaron påverkat 
Trollhättan på ett större plan? Vilken kommunalpolitisk betydelse har närvaron haft, hur har 
den påverkat näringslivet och på vilka sätt har det påverkat hur människor tänker kring och 
uppfattar Trollhättan?  
 
Att slussarna som sådana, som transportled, varit av stor betydelse är alldeles klart, men på 
vilka sätt överbyggnaden, det vill säga den lokala närvaron av en statlig administration och 
organisation, påverkat Trollhättans utveckling är svårare att säga. Å ena sidan kan man se den 
statliga närvaron som utvecklande genom att den fört med sig arbetstillfällen, kompetenser, 
varit en beställare till den lokala industrin mm. Å andra sidan kan en stark statlig aktör också 
vara hindrande i vissa avseenden, den kan befästa vissa utvecklingslinjer och därmed verka 
hindrande för andra utvecklingslinjer och förändringar.  
Jämförelse kan göras med garnisonsorter där regementet är en viktig arbetsgivare men 
kanske inte gynnar den lokala utvecklingen utan snarare skapar beroende till en aktör som 
lokalsamhället inte kan påverka. En viktig skillnad i detta avseende var dock att det fanns ett 
antal andra stora industrier i Trollhättan och att Vattenfall aldrig fick en så stark ställning på 
arbetsmarknaden som regementen haft i ett antal garnisonsorter. 

Tydliga sambandTydliga sambandTydliga sambandTydliga samband    

Som arbetsplats har kanalverksamheten varit betydelsefull och säkert bidragit till att 
människor, som annars inte hamnat i staden, kommit att arbeta och bo i Trollhättan. Det 
finns idag en stark betoning på betydelsen av att skapa nya arbetstillfällen, detta har dock 
varit av stor vikt under hela det industriella samhällets utveckling. Genom nya arbetstillfällen, 
som slussarna och andra stora projekt i Trollhättan bidragit till, ökar 
försörjningsmöjligheterna för människor vilket är positivt för befolkningsutvecklingen. 
Befolkningsutvecklingen i sin tur kan ofta vara ett mått på utvecklingstakten i ett område. För 
Trollhättans del kan man se ett tydligt samband mellan de stora projekten, industris 
utveckling, befolkningstillväxt och samhällsutveckling. 

Arbetslivets förändring skildrasArbetslivets förändring skildrasArbetslivets förändring skildrasArbetslivets förändring skildras    

En berättelse om slussarna, liksom vilken annan arbetsplats som helst, kan lika väl handla om 
enskilda människors upplevelser av sin vardag och sitta arbete som de övergripande tekniska, 
sociala eller ekonomiska förändringarna. Det är en lång period av arbetslivets förändring som 
kan skildras kring slussarna. Under 1800-talet var driften av slussarna ett tungt manuellt 
arbete, att vara slussvakt var ett påfrestande jourarbete och det krävdes många människor 
för att slussa igenom fartyg. Efter hand har driften och övervakningen av slussarna för 
mekaniserats och sedan automatiserats så att det direkta arbetet vid slussarna idag är 
begränsat. Det handlar i hög grad om att styra och övervaka system och säkerhet från 
kontrollrum som kan ligga långt ifrån själva slussen. 
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FrågeställningarFrågeställningarFrågeställningarFrågeställningar    

Hur har Trollhättan påverkats av att en statlig aktör haft en så stark ställning i lokalsamhället. 
Vad har detta betytt för kommunen, näringslivet, arbetsmarknaden och människorna? 
Det har skett en gradvis nedgång av sjötransporterna genom Trollhätte kanal under de 
senaste decennierna. Vilken framtid har kanalen som reguljär trafikled? Kommer 
landsvägstrafik och järnvägar att fortsätta ta andelen av godsmängden? Kommer 
kanalsjöfarten i framtiden främst vara till för turister eller kom vi att få uppleva en renässans 
för kanaltrafiken? Kommer det att byggas ännu en slussled i Trollhättan? Den tekniska 
utvecklingen har varit omfattande de senaste decennierna, bl.a. genom en omfattande 
automatisering, hur ser teknikutvecklingen ut i framtiden? 
 
Under 1990-talet kom Sjöfartsverket att ta över verksamheten i Trollhätte kanal efter 
Vattenfall. Vad kan det betyda att en ny statlig myndighet kom att etableras i Trollhättan, en 
myndighet inte har någon närmare relation till lokalsamhället (även om personalen på plats 
har det)? 

 
 
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. 
 
/Henrik Olsson 
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