
Timbuktu 
& Damn

Lördag 20 juli 21.45  
Folkets park

Molly Sandén
Lördag 20 juli 20.00  
Folkets park

Linnea Henriksson 
& N3 Symfoniorkester
Söndag 21 juli 21.00  
Folkets park

LIAMOO      HANNA FERM    
Malou Prytz      Smith & Thell 
ERIC GADD      Kaurna Cronin & Band

BRÖDERNA NORBERG  ...och många fler!

60år!

Fri entré!
fallensdagar.se



LIAMOO HANNA

     

ARTISTER 
STORA 
SCENEN

Tidningen ges ut av 
Trollhättans Stad
Ansvarig utgivare: 
Karin Stammarnäs
Produktion: TTELA
Tryck: V-TAB 2019

LIAMOO
2016 rappade och sjöng Liam sig 
hela vägen till svenska folkets hjär-
tan och vann tävlingen Idol.  2018 
medverkade han i Melodifestivalen 
med ”Last Breath” som han själv 
varit med och skrivit och tog sig 
direkt till final från sin deltäv-
ling. Framgångarna fortsätter för 
LIAMOO. 2019 inleddes med en 
andra placering i Melodifestivalen 
med duetten ”Hold You” som fram-
fördes tillsammans med Hanna 
Ferm. I maj släppte LIAMOO nytt 
material. 
När? Fredag 19 juli kl 20.45
Var? Folkets park. Fri entré

HANNA FERM
Med en promilles marginal ställdes 
Hanna Ferm och Chris Kläfford mot 
varandra i finalen av Idol 2017. Aldrig 
tidigare har det skiljt så få rös-
ter i semin. Hanna Ferm från Pixbo 
hamnade till slut på en hedersam 
andraplats. Under 2018 släppte 
Hanna Ferm sin debutsingel ”Never 
Mine” och 2019 rivstartade hon med 
att komma tvåa i Melodifestivalen 
med duetten ”Hold you” tillsam-
mans med LIAMOO.
När? Fredag 19 juli kl 20.00
Var? Folkets park. Fri entré

MALOU PRYTZ
Malou Prytz från Småland är den 
yngsta kvinnliga soloartisten 
någonsin att debutera i Melodi-
festi valen. Låten ”I Do Me” tog sig 
direkt till final efter deltävlingen 
och gick rakt in topp 20 (#13) på 
Spotify och nya fans slöt upp i hen-
nes sociala kanaler. Malou Prytz 
jobbar för tillfället med sitt debutal-
bum som släpps senare i år.
När? Fredag 19 juli kl 19.00 
Var? Folkets park. Fri entré

Sommarens hetaste artister spelar 
på Fallens Dagars stora utomhus-
scen i Trollhättan, Folkets park.
Fri entré till konserterna!

60år!

Fallens 
Dagar

MALOU
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Trollhättans stora vatten festival 
bjuder som vanligt på brusande 
fall, gratis familjeaktiviteter och 
många konserter med fri entré.
Men innan vi presenterar årets 
höjdpunkter blickar vi tillbaka till 
1959 då Trollhättefallens Dag för 
första gången presenterades…

”Somliga städer är bekanta 
för gurkor, andra för peppar
rot och pepparkakor – men 
här i Trollhättan har vi 
något ännu finare: Vi har 
brusande vattenfall. Varje år, 
varje sommar, ska det bli en 
garanterad heldag då massor 
av vatten ska forsa fram i de 
gamla fallfårorna och riktigt 
visa vad Trollhättan kan 
bjuda när den bjuder till.”
(Okänd skribent, TT 12/5 1959)

Ja, ursprungsnamnet var just 
Trollhättefallens Dag som det var 
tänkt skulle pågå en enda dag men 
förhoppningsvis bli en återkom-
mande tradition. Att så blev fallet 
vet ju alla vi som sitter med facit i 
hand så här sextio år och sextioett 
Fallens Dags-tillfällen senare.
Fallen, slussarna och kraftsta-
tionerna har varit turistattrak-
tioner så länge det moderna 
Trollhättan funnits och i och med 
Fallens Dag kom alla dessa tre i 
fokus. Upphovsmannen var Gösta 
Vogel-Rödin, turistintendent vid 
Turistföreningen Trollhättan. 
 
Det har runnit mycket vatten i 
fallen sedan dess och med tiden 
har festivalen blivit en av Sveriges 
äldsta fortfarande pågående 
stadsfester. I årets festivaltid-
ning berättar därför Per-Åke Qvick 
historien om denna pigga 60-åring 
som förnyats för varje år och nu 
står inför kanske det starkaste 
programmet någonsin.

Välkommen till Fallens Dagar 2019 
– 60 år and still going strong!

Foto: Per Kristiansson
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STORA SCENEN

LINNEA HENRIKSSON & N3 SYMFONIORKESTER
Linnea Henriksson avslutar Fallens Dagar tillsammans med N3 Symfoniorkester under ledning av diri-
gent Ulf Wadenbrandt. N3 Symfoniker består av både elever och vuxna och spelar allt från klassiskt till 
pop och rock. Orkestern har framträtt på Fallens Dagar de senaste 15 åren med en lång rad kända artis-
ter. Med glädje och passion till musiken välkomnar orkestern nu  Linnea!
När? Söndag 21 juli kl 21.00
Var? Folkets park. Fri entré

MOLLY SANDÉN
Förra året var Molly Sandén överallt. Albumet ”Större” sålde platina och blev 
ett av landets mest älskade. Singeln ”Sand” har över 18 miljoner streams. 
2018 toppades med nomineringar till både Grammis och P3 Guld.  I våras 
återvände Molly med ny musik och gav oss singeln ”Den som e den”. I som-
mar står hon på Fallens Dagars stora scen för en efterlängtad konsert.
När? Lördag 20 juli kl 20.00
Var? Folkets park. Fri entré

TIMBUKTU & DAMN

LINNEA 
HENRIKSSON

Sedan Linnea Henriksson 
slog igenom i början av 2010-

talet har mycket hänt och när hon 
2018 var med i tv-programmet Så 

mycket bättre stod det än mer klart 
att hon är en av landets främsta. Linnea 

Henriksson har arbetat med Avicii, 
Gyllene tider och Petter, men mer än 
något annat är hon soloartist och låtskri-
vare av känslofulla och vardagsnära låtar 

som träffar rätt i hjärtat. Med sitt tredje 
album, självbetitlat Linnea Henriksson, 

visade hon upp sin berättarskicklig-
het och albumet utnämndes till 

Årets pop på P3 Guld 2019.

TIMBUKTU & DAMN!
Timbuktu och bandet Damn! återvänder till Fallens Dagar! Med vassa samhällsskildringar framspottade på ren skånska har Jason ”Timbuktu” 
Diakité blivit en av Sveriges största hiphopartister. Karriären började under 90-talet i uppväxtstaden Lund och sedan dess har han släppt ett 
tiotal album, mängder av singlar och familjebiografin En droppe midnatt som också blev en kritikerrosad scenföreställning. 
När? Lördag 20 juli kl 21.45
Var? Folkets park. Fri entré

LINNEA & N3

Foto: Aija Svensson

Foto: Emma Svensson
Foto: Emma Svensson

MOLLY
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CIRKUS CIRKUS

Musik i Cirkus Cirkus
I Cirkus Cirkus kommer du nära artisterna. Välkommen in i det stora 

cirkustältet på Hojumstunet och upplev bra musik i intimt format. Fri entré.

ERIC GADD

KAURNA
SMITH 
& THELL

ERIC GADD
Sveriges okrönte soulkung, Eric Gadd 
debuterade med plattan Hello! 1987 
och har sedan dess släppt ytterligare 
elva studioalbum. Han är artisten 
bakom klassiker som Bara himlen ser 
på, Do You Believe in Me, Why Don’t 
You, Why Don’t I och Vi kommer aldrig 
att förlora. 2017 firade Eric Gadd 30 
år som artist och 2018 debuterade 
han med den egna showen ”OMG” på 
Hamburger Börs i Stockholm. I hös-
tas var Gadd dessutom en av delta-
garna i TV-programmet Så mycket 
bättre.
När? Lördag 20 juli 19.00
Var? Cirkus Cirkus, Hojumstunet
Fri entré

NORBERG

HUMORSHOW MED 
BRÖDERNA NORBERG
Barnprogram som även passar vuxna! Fallens 
Dagar presenterar stolt bröderna Daniel och 
Emil Norberg, prisbelönta och älskade för sina 
humorsketcher exempelvis parodierna på 
Melodifestivalen. Garanterat skrattfest i Cirkus 
Cirkus. 
När? Söndag 21 juli kl 12.15
Var? Cirkus Cirkus, Hojumstunet
Fri entré

Tips!

EN ARTIST 
TILLKOMMER!
Presenteras på 
fallensdagar.se
När? Lördag 20 juli kl. 18.15
Var? Cirkus Cirkus, Hojumstunet
Fri entré
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Foto: Morgan Norman

SMITH & THELL
Mary Jane Smith och Victor Thell träffades på ett musikevenemang i sin hem-
stad Helsingborg och föll för varandras musikaliska ambition och passion för 
konsten. Därefter tog det några år, ett par singlar, och ett stort antal timmar 
i studion för Smith & Thell att hitta fram till sitt eget uttryck. Inspirerade 
av Björk, Alanis Morisette, Bon Iver och Mumford & Sons har gruppen hittat 
hem i sitt unika country-influerade popsound. Med dunderhiten ”Forgive Me 
Friend” slog de igenom stort och låg länge etta på Svensktoppen.
När? Söndag 21 juli kl 19.30
Var? Cirkus Cirkus, Hojumstunet
Fri entré

KAURNA CRONIN & BAND
Hela vägen från Australien till Fallens Dagar kom-
mer Kaurna Cronin, ett nytt stjärnskott på den 
australiensiska musikscenen. Det rör sig om glö-
dande folkmusik, berättelser om det stora och 
det lilla – allt presenterat med ett rejält driv och 
stor musikalitet. Kaurna Cronin har vunnit priser 
och anses vara en av Australiens mest lovande 
unga artister.
När? Söndag 21 juli kl 18.15
Var? Cirkus Cirkus, Hojumstunet
Fri entré



Krogar och 
restauranger 
på Fallens Dagar
Välkommen!

matdryck
&nöjesliv

Trestads Restaurang Hotell & Pensionat
Dagens lunchbuffé kl 11.00-15.00

Hotellövernattning från 795:-
Öppettider: 08.00-20.00

Varmt välkomna!

#fallensdagar2019
Torsdag 190718
17.00  Backdoor |  Restaurangen
22.00  Nattklubb 

Fredag 190719
17.00  Backdoor | Restaurangen
 Lounge i tältet 
22.00  Nattklubb

Lördag 190720
13.00  Butlers Beer Fest i tältet | Dagsfest
15.00  Backdoor | Restaurangen 
22.00  Nattklubb

Söndag 190721
15.00  Backdoor | Restaurangen

0520-481880  | www.butlers.se |info@butlers.se

ALBERT PÅ BRON!
ALBERT POP UP  PÅ FALLENS DAGAR!

Fredag & lördag
I Brohuset. 8 personer/sittning.

Bokas genom Albert tel. 0520-129 90
eller rickard@alberthotell.com

KÖK • HOTELL • KONFERENS

Program "bara lokala artister"

Fredag & Lördag
Jacobson & Saxin - kl 17.00 
Trubadurduon med en härlig  

blandning av visa, pop och rock.

  Atlas Gastar- kl 21.00 
Rutinerad trio som det svänger om! 
Levererar från Robban till Povel via 
Creedence, Elvis och Soul. Humor 

blandas med allvar medan värmen stiger 
under kvällens musikaliska resa

Fallens Dagar 2019 
18-21 juli

Välkomna till Kanalrestaurangen 
i Odd Fellowgården. Hos oss kan ni avnjuta 

välsmakande mat & dryck, livemusik 
och en fantastisk utsikt över kanalen. 

Öppet varje dag från kl. 11:30. 
För mer info: 0520-14570 eller 

www.kanalrestaurangen.se

Varmt välkomna!

Torsdag  
Archie - kl.20:30 

Det bästa av tre giganter: 
Totta - Clapton - Pugh

Söndag
Kung Kaktus tolkar Cornelis - kl 19.00  

En helafton tillägnad 
Cornelis och hans visor. 

Smokey Salomons- kl 21:30 
En duo från Trollhättan med en repertoar från 50-tal till nutid. 
Bakom Cajunen sitter sångaren Sebastian Abrahamsson och på 

gitarr och sång finner ni Johannes BrobornHARRYS TROLLHÄTTAN | HARRYS.SE

FALLENS DAGAR

TORSDAG 18 JULI Restaurangen har öppet från 16.00   
Pianobar med Magnus Griwall 18.00–21.00 

FREDAG 19 JULI Restaurangen har öppet från 14.00  
Pianobar med Magnus Griwall 18.00–23.00

Summer club 22.00–02.00 | Entré 100 kr

LÖRDAG 20 JULI Restaurangen har öppet från 12.00 
Pianobar med Magnus Griwall 18.00–21.00 
Summer club 22.00–02.00 | Entré 100 kr

SÖNDAG 21 JULI Restaurangen har öppet 12.00–21.00

1 9 – 2 1  J U L I  2 0 1 9tjuvstart
18 juli

Varmt välkom
na

till en und
erhållande

helg!

Vi på Hamnmagasinet öppnar upp 
tältet under fallens dagar med live 
musik från det supersköna gänget 
Hit me som spelar 
torsdag - lördag.

Magasinsgatan 1 . Trollhättan . 0520-429600

FALLENS DAGAR 2019 5
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BARNENS FAVORITER

Fallens Dagar presenterar stolt bröderna Daniel och Emil Norberg, prisbelönta 
och älskade för sina humorsuccéer! Garanterat skrattfest i Cirkus Cirkus. 

FORTNITE DANCEALONG
Kom och dansa Fortnite med Micaela 
Jakobsson och N3s danselever. Alla 
populära danser kommer att läras ut. 
Hela familjen kan ju flossa!

När? Lördag 20 juli kl 13.15 och 15.15. 
Söndag 21 juli kl 14.15
Var? Cirkus Cirkus, Hojumstunet
Fri entré

!Mellanakts-Cirkus med N3s elever 
och Daniel Andersson, lördag och 
söndag.

I lådorna på vinden, i mörkret i 
källaren eller djupt in i gardero-
ben, det är där du hittar dem! De 
bortglömda skatterna. Släpp skär-
marna och damma av leksakerna 
tillsammans med Maggis & Lollo 
och barnen Lilly, Vida och Lova! 
I detta fartfyllda framträdande ser 
vi sommarshowarna Magdalena 
Palm, Louise Mackay, Urban Björn, 
Anders Larsson, Dan Henriksson, 
Andreas Eriksson.

När? Lördag 20 juli kl 12.15
och 14.15.
Söndag 21 juli kl 13.15 och 15.15
Var? Cirkus Cirkus, Hojumstunet
Fri entré

N3 SOMMARSHOWARE 
LEKER UTAN WIFI! 

Fler roliga aktiviteter för små och stora barn

Bröderna Daniel och Emil Norberg växte 
upp i Uddevalla där de tidigt började rita 
serier, spela in radioprogram, kortfilmer 
och spela musik.

Idag driver de tillsammans två större 

svenskspråkiga YouTube-kanaler. Under 
2016 tog bröderna emot utmärkelserna 
"Årets Webbhumor" i det svenska humor-
priset 2016, och "Sveriges mest visade 
klipp" 2016.

Bland annat är de kända för sin succé med 
sina parodier på Melodifestivalen.
Kom och se en show där de berättar his-
torien om sin karriär blandat med massa 
humor. 

När? Söndag 21 juli kl. 12.15
Var? Cirkus Cirkus, Hojumstunet
Fri entré

Humor med bröderna Norberg
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MÅLANDE SYSTRARS 
SOMMARUTSTÄLLNING
Systrar i konstnärlig gemenskap: 
Margareta Alström, Gunvor Hansson, 
Ulla-Britt Hellström, Lena Lucas, 
Agneta Ohlsson, Britta Rosendahl.

Var? Pumphuset, Hjulkvarn.
När? Vernissage fred 19 juli kl 16-19 
Lördag 20 juli kl 14-18
Söndag 21 juli kl 14-17

Kungsgatan 39 
Trollhättan
0520-41 12 83
www.klockmaster.se 
          @klockmasterliljas

Liljas Ur & Smycken
Warm wishes for
the Holiday Season

Köp 1 par märkesglasögon och betala 0:- för valfria  
standardglasögon, även progressiva & bifokala.

KÖP 2  
BETALA  

FÖR 1

1/2 priset  
på synundersökning  
vid köp av glasögon  

Ögonbottenfotografering utan  
kostnad vid synundersökning

Vi har över  

2000
olika bågar

Thn 0520-10 000 • Vbg  0521-10 000 • Ua 0522-70 000 
Det Personliga Snälla Familjeföretaget sedan 100 år!

Tagenevägen 37
425 37 Hisings kärra
031 - 57 00 60

Ladugårdsvägen 25
461 70 Trollhättan
0520 - 21 19 00

Stort utbud av husbilar och husvagnar för omgående leveransButik och Försäljning öppet Måndag-Torsdag 10-18, Fredag 10-17. Helger Stängt Juli och Augusti. 

VÄLKOMMEN TILL  
Röda Korset  

Second Hand Trollhättan!

Södra Hamnvägen 3  •  Tel 070-738 17 15

Våra öppettider
Tis-Ons     kl 10.00-17.00
Torsdag         kl  10.00-18.00
Lördag           kl  11.00-14.00

Semesterstängt 15 – 28 juli
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KRAFTPROVET

Som vanligt förväntas ett flertal interna-
tionella elitlöpare bland alla positiva och 
glada motionärer som kämpar sig runt den 
natursköna banan.

Täta åskådarled finns på plats för att följa 
löparna när de passerar broar, slussar och 
kraftverk på sin väg mot målet där medal-
jen väntar. 

Genom samarbetet med Lidingöloppet 
on Tour erbjuder Kraftprovet seednings-
möjlighet till Lidingöloppet.

Nyhet – Silvermedalj
Silvermedaljen är årets nyhet på 
Kraftprovet. Den riktar sig till de löpare 
som springer snabbare än genomsnittet 
(Elitmotionärer).

Klarar man 50.00 minuter för herrarna 
och 55.00 minuter för damerna så får man 
förutom äran även en väldigt fin silver-
medalj som skiljer sig ifrån den vanliga 
medaljen.

Företagskampen
Alla företag där minst 5 löpare fullföl-
jer Kraftprovet deltar i lagtävlingen 
Företagskampen.

Genomsnittstiden på de fem bästa löpar-
na räknas fram och det företag med lägst 
snitt-tid koras till segrare och erhåller ett 
imponerande pris vid prisutdelningen.

De företag som avser att delta i 
Företagskampen uppmanas att utse en 
löpare till lagledare som tillsammans med 
sina lagkamrater tar emot pris, ära och 
publikens jubel vid eventuell vinst.

Fredag 19 juli arrangeras den 34:e upplagan av Kraftprovet och alla som deltar kan se 
fram emot en unik löpupplevelse i sluss- och fallområdet. Utefter hela banan möts du av 
en härlig stämning med mycket musik. Tävlingen genomförs traditionsenligt i upptakten 

på Fallens Dagar och är starten på tre dagars feststämning i Trollhättan! 

Kraftprovet – utmanande 
lopp bland fall och slussar

Deltagarna i laget måste ha anknytning 
till företaget. Som anställd, familjemed-
lem till anställd eller annan närstående. 
Kraftprovet förbehåller sig rätten att ute-
lämna toppade lag ur denna deltävling. Du 
kan endast representera en förening eller 
ett företag i Kraftprovet.

Frisk och Fri
Kraftprovet stödjer i år Frisk & Fris arbe-
te mot ätstörningar. För varje anmälan i 
Slussprovet 6 km (Män och Kvinnor) går 50 
kr direkt till Frisk & Fri.

Om du själv vill skänka en slant så kan du 
göra det via samma insamling.

Dubbelprovet
Förra årets nyhet är ”Dubbelprovet” där du 
springer både Slussprovet och Kraftprovet. 
Starten på Slussprovet (6 km) är kl. 14.40 och 
Kraftprovet kl. 16.10, så det finns gott om tid 
för återhämtning. Tröja och priser skänks 
av våra samarbetspartners Colorama/Kese 
Måleri i Trollhättan. I och med att även 
Slussprovet ingår är du också med och 
bidrar till insamlingen ”Frisk och Fri”.

Ljusproffsens banrekord
Nytt banrekord i Kraftprovet Män (33:43 
min) och Kraftprovet Kvinnor (39:16 min) 
belönas med prispengar. Sedan 2016 finns 
en prispott, som ökas på med 3  000 kr 
per klass och år. Prispotten är 2019 uppe 
i 12  000 kronor för Kraftprovet Män  och 
9 000 kronor för Kraftprovet Kvinnor (där 
rekordet slogs 2016). 
När? Fredag 19 juli
Var? Start/mål vid Hansenplatsen.
Anmälan och starttider:
www.kraftprovet.se



Lägenhet på eget våningsplan 
– med slussarna runt hörnet

Ljust och fräscht. Treorna i Brf Turbinen på Innovatumområdet i Trollhättan byggs med fönster i tre väderstreck.

ANNONS INNEHÅLLET PRESENTERAS AV PEAB BOSTAD

På Innovatumområdet i Trollhättan byggs 
det för fullt och här pusslas nya moderna 
bostäder ihop med delar av platsens  
anrika historia. Bland järnvägsspår och 
röda tegelväggar kan du nu få ett helt 
våningsplan för dig själv, med slussarna 
alldeles runt knuten.

Under slutet av nästa år står de unika treorna i Brf  
Turbinen på Innovatumområdet klara för inflyttning. Det 
speciella med lägenheterna, som nu ligger ute till för- 
säljning, är att de boende kommer få ett helt  
våningsplan för sig själva.

– Du kommer inte ha någon granne vägg i vägg och 
dessutom får du fönster i tre väderstreck och en inglasad 

balkong. Allt kommer vara nytt, ljust och fräscht och du 
får tillgång till många bekvämligheter i din bostadsrätts-
förening, säger Sandra Hagstedt, projektledare på Peab.

“Ett av stadens bästa lägen”
Från den inglasade balkongen har man utsikt över  
innergården som byggs ovanpå garaget med 75  

parkeringsplatser. På gården ges plats åt planteringar, 
trädäck och pergola för avkoppling och umgänge. Här 
byggs till och med ett stort växthus på cirka 70 kvadrat.

– Mixen av bostäder, arbetsplatser och service- 
funktioner tillsammans med ett rikt kulturutbud gör  
området levande. Här finns bland annat restaurang, 
frisör, gym, förskola och vårdcentral inom nära räckhåll, 
säger Sandra Hagstedt.

– Och så är det ju väldigt nära ner till slussarna och  
fallområdet. Så jag tycker nog att det här är ett av de 
bästa lägena i stan.

“Väldigt stolta”
Trots att den gamla dieselmotorverkstaden på  
Innovatumområdet fått ge plats åt nya bostäder, 

så får delar av de gamla järn-
vägsspåren ligga kvar. Här är 
Trollhättans historia stark och det 
är också något som Peab tagit  
fasta på när de utvecklat  
bostäderna i Brf Turbinen.

– Vi är väldigt stolta över att få 
bygga på en plats som har haft en 
så stor betydelse för Trollhättans 
utveckling. Det här är inte bara 
ett vanligt bostadsprojekt, det här 
är unikt och det har varit viktigt 
för oss att ta tillvara på områdets  
historia, förklarar Sandra Hagstedt.

Att bygga på en så speciell plats 
har varit en annorlunda erfarenhet 
för Peab, särskilt då man valt att 
behålla den stora tegelväggen från 

den gamla verkstaden som en del av bygget.

– I vanliga fall hade man inte satt upp den först, om man 
säger så. Det har varit mycket att förhålla sig till för att 
få ihop allt konstruktionsmässigt med befintligt och nytt. 
Men det har varit en väldigt spännande utmaning, säger 
Sandra Hagstedt.

Kan välja boendekostnad
För dem som är intresserade av att slå till på någon 
av de nya bostäderna i Brf Turbinen har Peab två  
intressanta alternativ när det gäller boendekostnaden. 
Antingen kan man betala en högre insats vid köpet 
och på så sätt sänka månadsavgiften. Eller så kan man  
betala en lägre insats men då betala en något högre 
avgift varje månad.

I samband med köp av en bostad erbjuder Peab  
dessutom flera trygghetsfaktorer. Läs mer om dem på 
peabbostad.se

Fakta: Brf Turbinen
Antal hus: Amerikahuset och de tre tornhusen.
Antal bostadsrätter: 69 st.
Priser: 2 575 000-3 795 000 kronor.
Tillträde: December 2020.

Bekvämligheter: Treorna i Brf Turbinen är på 70 
kvm och här får du ett eget våningsplan som du når 
med hiss. Här möts du av en välplanerad öppen plan-
lösning och fönster i tre väderstreck. Dessutom finns 
en inglasad balkong med utsikt över den grönskande 
innergården. Till varje lägenhet följer ett förråd, 
gemensamt rum för matleveranser, gemensam- 
hetslokal, möjlighet till garageplats och övernatt- 
ningslägenhet för gäster. Innovatums läge gör det 
dessutom möjligt att ta del av såväl stadens puls som 
storslagna naturupplevelser.

Läs mer på peabbostad.se/turbinenI de tre tornhusen i Brf Turbinen får du ett helt våningsplan för dig själv.
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AKTIVITETER

STREET SOCCER FOR TOLERANCE 
Kom och prova på street soccer! En snabb 
och intensiv typ av fotboll för alla åldrar 
oavsett vilken nivå du är på. 
Arrangör: Ung Fritid, IFK Trollhättan
När? Lörd 20 juli och sönd 21 juli kl 11-18.
Var? Hansenplatsen 

FOTBOLLSCOMPANIET
Kom förbi och testa några av de fot-
bollsaktiviteter som erbjuds på 
Fotbollscompaniet. Prova Dartskytte, 
Prickskytte eller spela en match i den upp-
blåsbara rinken. Här kan du också få ett 
gott fotbollssnack. 
När? Lörd 20 juli och sönd 21 juli kl 11-18.
Var? Hansenplatsen 

INNOVATUM SCIENCE CENTERS TÄLT
Kom och hälsa på oss i Innovatum Science 
Centers tält! Vi har med oss roliga, kluriga 
aktiviteter för små och stora. 
När? Fred 19 juli – sönd 21 juli kl 11-18
Var? Hansenplatsen

NÖRDIMPERIET
Föreningen Nördimperiet visar upp delar 
av sin verksamhet. Utställning, prova 
retro-tv-spel, se hur Nördimperiet arbetar 
med olika material. Cosplay, dvs att klä ut 
sig, är en stor del av Nördimperiet, så på 
plats kommer några av medlemmarna att 
visa upp sina dräkter.
När? Lörd 20 juli och sönd 21 juli kl. 11-18.
Var? Hansenplatsen

VATTEN I FALLEN
När du besöker Fallens Dagar är det 
givetvis ett måste att se när de mäktiga 
Trollhättefallen släpps på! Under festiva-
len dånar vattnet i fallen flera gånger om 
dagen. Fallpåsläpp i belysning ackompan-
jerat av fyrverkeri är en populär avslut-
ning på festivalen kl. 23 på söndagen. 
När? 19-21 juli kl. 12,14,16,18,20 och 23.
Var? Hojumstunet/Oscarsbron

HÅLLPLATS VÄNERN
Vänermuseets mobila vattenlaboratorium 
är på besök. Ta del av utställningen, testa 
roliga spel och lär dig massor om Vänern! 
När? Lörd 20 juli och sönd 21 juli kl 11-18.
Var? Hansenplatsen 

KRÅKESTANS MC-KORTEGE
Kråkestans årliga Mc-kortege till för-
mån för barnavdelningen på NÄL. Start 
vid Bike kl. 14, startavgift 50 kr/person. 
”Mål” vid klubbstugan på Kanalön efter 
5-6 mil via centrum och slutligen över 
Oscarsbron. Se Mc-kortegen lördag 20 juli 
kl. 15 på Oscarsbron.

ÅK MED MINITÅGET
Ta dig runt smidigt i fallområdet. Åk med 
minitåget som går lördag 20 juli och sön-
dag 21 juli kl. 11-18 mellan Hansenplatsen, 
Insikten och parkeringen vid övre slus-
sarna. Kostnadsfritt. 

Massor av familjeaktiviteter!
På Fallens Dagar finns det alltid något kul att hitta på. Ta med hela familjen till Hansenplatsen och prova 
skateboard och taekwondo, utmana dig själv i wipeout, åk med minitåget till slussarna eller klura med 

Innovatum. Passa på och se ett fallpåsläpp och missa heller inte fisketävlingen för alla barn i Gamle Dal…

Nördimperiet.

Fotbollscompaniet. Hållplats Vänern – Vänermuseet.Innovatum Science centers tält. Ta dig runt i fallområdet med minitåget.

Tips!
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Tisdagen den 25/6 Lagmansereds kyrka
Emma Johansson, Oskar Reuter, Jenny Gustafsson
Torsdagen den 27/6 Långareds kyrka
Nina Ytterdahl, violin, Ulrika Thörnblom, cello, Monica Olsson, piano
Tisdagen den 2/7 Magra kyrka
Rasmus Ringborg, sång, Samuel Edwardsson, gitarr
Torsdagen den 4/7 Antens kyrka
Fredrik Jernberg, gitarr, Hannes Åhrman, gitarr
Tisdagen den 9/7 Erska kyrka
Henrik Mossberg, Sunniva Brynnel, Patrik Wingård, Marcus Utbult
Torsdagen den 11/7 Stora Mellby kyrka
Robert Jenderman spelar Bach på orgel
Tisdagen den 16/7  Lagmansereds kyrka
Lennart & Monica Esborn,  cello och sång
Torsdagen den 18/7 Långareds kyrka
Åsa Söderberg och Marie Persson, sång. Insamling till barnhemmet Novy Dom, Ukraina.
Tisdagen den 23/7 Magra kyrka
Johanna Wängberg, violin, Elisabeth Lundström, viola
Torsdagen den 25/7 Antens kyrka
Stefan Wenerklang spelar olika stilar på sitt dragspel
Tisdagen den 30/7  Stora Mellby kyrka
Ida Sand, sång, Ola Gustafsson, gitarr
Torsdagen den 1/8  Erska kyrka
Ingela och Ingmar Bäckström, sång, gitarr, saxofon
Tisdagen den 6/8 Lagmansereds kyrka
Emma Brattgård, sång och Markus Dahlén, piano
Torsdagen den 8/8  Magra kyrka
 Sofia Johanssons kammarkör, Mattias Rodrick, cello
Tisdagen den 13/8 Antens kyrka
Marita Rehdin, sång, Emil Pernblad, gitarr, Jonas Liljeström, fiol
Torsdagen den 15/8 Erska kyrka
Gitt Nielsen Karlsson, Birgitta Andersson, Gunvi Alpsten, Maila Wijk, Kicki Petersson, 
Gun-Brith Olsson sång, dragspel och gitarr
Tisdagen den 20/8 Lagmansereds kyrka
Antens & Magra kyrkokörer, Jorge Alcaide, gitarr, Leonor Palazzo, cello 
under ledning av Jens Helander
Torsdagen den 22/8 Långareds kyrka
Ida Johammar, sopran, Per Helgesson, tenor, Lars Storm, orgel och piano, 
stråkkvartett och kör under ledning av Robert Jenderman

Samtliga kvällar 20.00  
MUSIK I SOMMARKVÄLL 

Fri entré  

Varje söndag kl 11.00 firar vi 
Mässa i Erska kyrka

Välkomna till 
Fallens dagar!  

 
Besök oss gärna i vårt tält vid klaff-

bron under Fallens dagar.  
 

Ta chansen och tävla i vårt Quiz  
eller kom förbi och prata med våra 

lokala politiker  

läs mer om vår 
politik på 
centerpartiet.se/ 
trollhattan  

tel: 0520-31018  -  www.secondhandtrollhattan.se
Lextorpsvägen 977  -  Trollhättan

Skänk mer än en tanke!
Vi tar tacksamt emot kläder, porslin, 
möbler och prylar som du vill skänka.

Öppet: Tis & Tors 13-18 • Lör 10-14 
Inlämning:  Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14

Hitta oss på

Över 2000m2

butiksyta!

Arr. Vänersborgs Hockey Club tel 070-725 19 79

Hockeyspelet 500:-, 1.000:-, 2.000:-, 3.000:-, 4.000:-
Byggjacken 4x1.000:-, 1x10.000:- eller 23.000:-

som börjar på 52 drag, höjs med ett drag per spelkväll

BILBINGO
i Vänersborg vid Dalbobron

Onsdagar 26/6 - 7/8 kl. 18.30
Söndagar 11/8 - 29/9 kl. 15.00

Utspel ca 65.000:-

Verkmästarevägen 26, Trollhättan • 0520 380 48 • Vardagar 09-18  Lördag 09-16

TRÄDGÅRD, SKOG
& MASKINSERVICE

RÖJSÅG 336FR
NU 5 000kr

Ord. pris 5 900kr
Levereras komplett med 
trimmerhuvud, gräsklinga, 
sågklinga, kombiskydd och 
klingskydd.

RÖJSÅG 545FR
NU 7400kr

Ord. pris 8 400kr
Levereras komplett med 
trimmerhuvud, gräsklinga 
och sågklinga.

RIDER 213C
NU 34 900kr

Ord. pris 38 900kr
Effektiv Rider med 94 cm 
Combi klippaggregat med 
första klassens BioClip®- 
och bakutkastklippning. 
Passar för hus- och markägare 
som kräver hög effektivitet, 
enkel användning, extra god 
manöverförmåga och en 
riktigt njutbar körning.

   R

    

Trollhättan, Drottninggatan 39, 0520-121 20 
Uddevalla, Södra Drottningg. 4, 0522-51 14 20

Ord. öppettider: Vard 10-18, lörd 10-15 • www.elektronikhuset.com

SOMMARREA  
HOS ELEKTRONIKHUSET!

 Det ska 
bara funka!

TÄNK PÅ MILJÖN! KÖP EN 
BEGAGNAD KVALITETSVARA

Ny HusvagnsTV 
12/24/ 220 Volt
Champion. 24” LED TV.
Bra semester HD TV till 
husvagn, stuga mm. HDMI.

1 ÅRS GARANTI

1 ÅRS GARANTI

REA REA

MISSA INTE! TILLFÄLLIGT PARTI 
HÖGKVALITETSDATOR! 

iPad Air 32 Gb 
Nyskick!  Beg.

Pris 2295:-   Nypris 4995:-

iPhone 6s
Beg., olåsta.
 
 Pris från 

 2295:- Nypris ca 5000:-Pris 2299:-

Lenovo X240
Liten smidig, slimmad, bärbar dator. 
Kvalitetsdator för lite pengar!  
Core i5, 8Gb ram, 130Gb SSD  
Hårddisk. Windows 10 Pro Beg.  

 Pris från 1995:-  Nypris 13749:- HÖG KVALITÉ TILL 
LÅGA PRISER

1 ÅRS GARANTI

1 ÅRS GARANTI

Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet. Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent.  
Plocka #ettskräpomdagen / Swisha till 90 02 817 / PlusGiro: 90 02 81-7
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AKTIVITETER

Nu kommer Vattenfalls soldrivna världs-
mästarbil och våra förare till Trollhättan!

• Frågesport – vinn en elcykel
•  Möt Vattenfalls klimatcoach 

Lasse Ejeklint
•  Hur klimatsmart är du? Tävla med 

One-Tonne-Future
• Tävla: Hur snabbt smälter isen?
•  Besök vattenkraftverket Olidan – 

K-märkt men ännu i produktion
•  För barnen – bygg din egen unika elek-

tron i modellera så ställer vi ut den!
•  2017 vann Vattenfalls team prestige-

fyllda World Solar Challenge tvärs över 
Australien. Missa inte att träffa förarna 
och vinnarbilen Nuna 9 här i Insikten i 
Trollhättan!

Se den soldrivna vinnarbilen Nuna 9 och träffa förarna under Fallens dagar i Trollhättan! Foto: Jorrit Lousberg

Välkommen till Insikten vid 
Göta Älv och vattenkraftverket 
Olidan. Lördag 20 juli och sön-
dag 21 juli kl. 10-17 välkomnar vi 
stora som små!

Vi berättar om ett Fossilfritt 
liv inom en generation!

Besök Vattenfall i Insikten och Olidan
NUNA 9
Under huven på 
Nuna 9 finns teknik 
i världsklass för att 
tävla med soldrivna 
fordon. Se bilen med 
egna ögon. Tala 
med våra mästarfö-
rare. Och för tionde 
gången rullar vi till 
start i oktober 2019, 
den här gången med 
bilen Nuna X som 
presenteras den 16 
juli i Amsterdam! Vi 
vill visa vägen till att 
leva ett fossilfritt liv 
inom en generation!

Fisketävling för barn.Hop N Pop. 

GUIDAD TUR I OLIDAN
Olidans vattenkraftstation är Sveriges 
äldsta statliga kraftstation. En unik 
anläggning, byggd i röd granit. Stationen 
som är över 100 år levererar fortfarande 
elektricitet. Här har du möjlighet att se 
vattenkraftsproduktion på nära håll.
Guidning i Olidan 19-21 juli kl. 11.30,
13.30 och 15.30.
Start vid Insikten. Kostnadsfritt.

GUIDAD TUR I SLUSSOMRÅDET
Kanalmuseet arrangerar guidningar i 
Trollhättans unika slussområde. Följ med 
på en intressant och vacker tur runt slus-
sarna från 1800, 1844 och 1916. Max 15 
personer per tur. Större grupper måste 
förboka. Välkommen in i Kanalmuseet!
Guidningar i slussområdet 19 juli kl. 11,
13, 17 och 19. Guidningar 20 juli och 21 juli
kl. 11, 13 och 17.
Start vid Kanalmuseet. Kostnadsfritt.

SKATEBOARD
Trollhättans skateboardförening är på 
plats. Prova på att åka skateboard, eller 
visa upp din talang. Hjälm och bräda finns 
att låna på plats eller ta med din egen!
När? Lörd 20 juli och sönd 21 juli kl 11-18.
Var? Hansenplatsen

FISKETÄVLING FÖR BARN
Gratis fisketävling för alla barn mellan 
6-16 år. Vi släpper i 300 kg Regnbågslax i 
vattnet vid Gamle Dal. Alla barn som del-
tar får gratis fiskeutrustning som de sedan 
får behålla. Nytt för i år är att vi bjuder 
alla deltagare på korv med bröd och festis. 
Scouterna finns på plats och säljer korv 
och fika. Presenteras i samarbete med Ica 
Matmor och Fiskeshopen.
När? Söndag 21 juli kl. 14-16
Var? Gamle Dal
Föranmälan: Gotanets tält,
Hansenplatsen lördag kl. 11-18.

KUMGANG TAEKWONDO
Kom och prova på den olympiska 
grenen Taekwondo. Taekwondo 
passar alla nivåer och det är 
aldrig försent att börja. Barn, 
ungdom, vuxen och familj - alla är 
välkomna!
När? Lörd 20 juli och
sönd 21 juli kl 11-18.
Var? Hansenplatsen

HOP N POP
Kom och studsa och häng med Hop N Pop. 
Här hittar ni den populära Wipeouten. Är 
du den som klarar av att stå kvar sist? Du 
kan även testa på parkour samt göra volter 
och liknande på en airtrack. Emellanåt kör 
vi igång dodgeball med vattenballonger. 
Passa på att utmana familj och vänner, för 
ni är väl inte rädda för att bli blöta?!
När? Lörd 20 juli och sönd 21 juli kl 11-18.
Var? Hansenplatsen Prova den olympiska sporten 

Taekwondo. Medtag egen flytväst.
Ingen flytväst = inget fiske!
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”Somliga städer är bekanta för gurkor, 
andra för pepparrot och pepparkakor – 
men här i Trollhättan har vi något ännu 
finare: Vi har brusande vattenfall.

Varje år, varje sommar, ska det bli en 
garanterad heldag då massor av vatten 
ska forsa fram i de gamla fallfårorna och 
riktigt visa vad Trollhättan kan bjuda när 
den bjuder till.”
Okänd skribent, TT 12 maj 1959.

Ja, ursprungsnamnet var just Troll-
hättefallens Dag och det hela var tänkt att 
bara pågå en enda dag. Meningen var dock 
redan från början att detta förhoppnings-
vis skulle bli en återkommande tradition 
och att så blev fallet vet ju alla vi som sit-
ter med facit i hand så här sextio år och 
sextioett Fallens Dags-tillfällen senare.

Fallen, slussarna och kraftstationerna 
har varit turistattraktioner så länge det 
moderna Trollhättan funnits och i och 
med Fallens Dag kom alla dessa tre i fokus.

Dra folk till stan
Men Fallens dag var inte enbart tänkt som 
en folkfest och ett turistprojekt utan man 
hade även baktanken att evenemanget 
skulle dra folk till stan eftersom industrin 
i stan hade stort behov av arbetskraft, en 
bristvara på den tiden.

Ytterligare en tidningsartikel dagen 
innan premiären påminde om att Fallens 
Dag skulle äga rum och här presenterades 
också programmet:

• Trollhättefallen visas på vissa tider och 
dessa är klockan halv tio till halv tolv och 
halv två till halv fyra samt halv sex till 
halv tio.
• Dessutom visas bygdespelet ”Mal öga
kungens bröllop” vid friluftsteatern vid 
forngården vid två föreställningar dels 
klockan 17.00 och dels klockan 19.

• Folkdansuppvisning av folkdanslaget 
”TrollRingen” blir det vid Kung Oscars 
bro klockan 18.00. Turister, ja  även sta
dens egen befolkning för den delen har 
så tillfälle under hela dagen att beskåda 
SAAB.s nya herrgårdsvagn SAAB 95 samt 
SAAB 93 vid Hojums kraftstation. På kväl
len bjuds ett internationellt varietépro
gram i Folkets park.
• Dessutom kan man förutom trollhät
tefallen titta på slussarna och kraftverken, 
där värdinnor är i farten och guidar hela 
dagen.
Signaturen Bon, TT 14 juli 1959.

Flyr i karavan
Upphovsmannen till Fallens Dag var 
Gösta Vogel-Rödin som var turistinten-
dent vid Turistföreningen Trollhättan, 
men vi återkommer till honom senare. 
Han tillfrågades om önskemål när det 
gällde vädret: 

– Absolut inte sol från en molnfri him-
mel för då flyr folk i karavaner ut till kus-
ten och ligger där och badar. Jag är nöjd 
om vädret är som nu lite svalt och måttligt 
med solsken. Allt för vackert väder är 
faktiskt ogynnsamt för Trollhättan som 
turiststad. Vi vill att folk skall ta god tid på 
sig och ströva runt och se på allt vackert.
(Signaturen Bon, TT 14 juli 1959) 

Det har runnit mycket vatten i fallen 
sedan dess och med tiden har tillställ-
ningen blivit en av Sveriges äldsta fortfa-
rande pågående stadsfester. 

För att fira årets jubileum så publice-
rar vi en miniserie här i tidningen. Detta 
första avsnitt är tänkt som en liten för-
beredelse inför den stora dagen. Hur den 
första Trollhättefallens dag faktiskt blev 
den 15 juli 1959 och vad som hände sen 
läser du om längre fram i tidningen. 

Per-Åke Qvick

En dag för de
brusande fallen

FALLENS DAGARS HISTORIA. DEL 1.

Den 18 juni 1959 dök nedanstående annons upp på en av de sista 
sidorna av Trollhättans Tidning.

Det var inte första gången som Trollhättefallens Dag nämndes 
i tidningen. Redan 12 maj skrevs det om den planerade turistatt-
raktionen som var tänkt att hållas den 16 juli samma sommar. 
Ursprungsdatumet 16 juli ändrades dock till den 15 i samma 
månad.

Annons i Trollhättans Tidning i juni 1959. 

Hitta din nya 
bil hos oss!

N i  h i t t a r  a l l a  v å r a
b i l a r  p å  v å r  h e m s i d a

w w w . b r a n d t b i l . s e

FÖLJ MIG PÅ FACEBOOK

STOCKHOLMS RESOR MALMÖ RESOR

ÖVRIGA RESOR!

GÖTEBORGS RESOR

Tel. 0514-30153
www.sparlundsbusstrafik.se

JONAS GARDELL: 9/11 PRIS: 980:- 
DANNY SAUCEDO: 16/11 PRIS: 1900:- INK 3 RÄTTERS 
MENY 
ARVINGARNA 30 ÅR: 26/10 PRIS: 1215:- INK 3 
RÄTTERS MENY 
LASSE STEFANZ EXCLUSIVE: 14/9 PRIS: 1215:- INK 
3 RÄTTERS MENY

WEEKEND: SEP: 28-29 OKT: 12-13, 26-27 NOV: 16-17, 
23-24 PRIS: 1170:- 
SÅ SOM I HIMLEN: 28-29/9, 23-24/11 PRIS: 2065:- 
EN VÄRSTING TILL SYSTER: 26-27/10, 23-24/11  
PRIS: 1965:- 
TJEJMILEN FRE-SÖN: 30/8-1/9 PRIS: 1995:- 
LIDINGÖLOPPET FRE-SÖN: 27-29/9 PRIS: 2290:- 
MAGNUS CARLSSON-FRÅN BARBADOS TILL GAMLA 
STAN: 28-29/9, 12-13/10, 26-27/10 PRIS: 1870:- 
MAMMA MIA: 28-29/9, 12-13/10, 26-27/10, 16-17/11, 
23-24/11 PRIS: 2530:-
ENKELRESA 550:- TUR & RETUR 850:- ENDAST BUSSRESA 
STOCKHOLM

TIPS! BILJETTER TILL OLIKA EVENEMANG GÅR ATT KÖPA 
TILL AKTUELLA FÖRESTÄLLNINGAR.

WEEKEND: 30/10-1/11 PRIS: 1085:- 
GREASE: 30/10-1/11 PRIS: 1735:-

HEMLIG RESA: 29/8 PRIS: 750:- 

ULLARED 2 DAGAR: 23-24/11 PRIS: 960:-

STULEN KÄRLEK- VALLARNA: 10/8 PRIS: 710:-

NYHET! SHOPPING BURG: 16-17/11, 23-24/11, 7-8/12 
PRIS: 1100:-

DANNY SAUCEDO: 16/11 PRIS: 1900:-  
INK 3 RÄTTERS MENY

BOKA GÄRNA DINA RESOR  
DIREKT PÅ VÅR HEMSIDA!
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PROGRAM

Fredag 19 juli
Fallpåsläpp kl 12, 14, 16, 18, 20, 23.

Gratis guidning i Olidan kl 11.30, 13.30, 15.30. 
Start vid Insikten.

Gratis guidning i slussområdet kl 11,13, 17, 19. 
Start vid Kanalmuseet.

11-19  Trollhättans kyrka är öppen, 
visning och servering.

10-24 Knallemarknad i centrum.

11-18 Innovatums aktivitetstält, Hansenplatsen.

12.30  ”En stund i popton” - Helena Cervin, sång, 
Kimmo Tuomaala, piano/orgel, Trollhättans 
kyrka

13.00 Knatteprovet, Hansenplatsen.

13.30 Miniprovet, 1,8 km klass, Hansenplatsen.

14.00 Miniprovet, 2,6 km klass, Hansenplatsen.

14.30  ”En stund i popton”, Helena Cervin, sång, 
Kimmo Tuomaala, piano/orgel, Trollhättans 
kyrka

14.40 Slussprovet, Hansenplatsen.

16.10 Kraftprovet, Hansenplatsen.

19.00 MALOU PRYTZ, Folkets park.

20.00 HANNA FERM, Folkets park

20.45 LIAMOO, Folkets park

Hitta rätt på kartan
1 Fallpåsläpp – Oscarsbron
2  Konserter & Barnprogram i Cirkus Cirkus – 

Hojumstunet
3  Familjeaktiviteter med prova-på, 

Minitåg – Hansenplatsen
3 Kraftprovet – Hansenplatsen
4 Musik och öppet i Trollhättans Kyrka
5 Vattenfalls aktivitetsområde på Insikten 
6 Vattenkraftens lekplats
7 Knallemarknad – Gågatan/Kungsgatan
8 Konserter på Stora scenen - Folkets Park
 (Adress: Kungsportsvägen 1, 461 39 Trollhättan)
9 God mat och dryck på Strandgatan
10 Skrotnisses lekplats – Spikön
11 Macken-lekplatsen – Maria Alberts park

HWC

HWC

HWC

WC

WC

1
2

3

9

7

10

5

6

4

1,2 km
Fisketävling 
för barn 21 juli,
Gamle Dal

FALLENS DAGAR I TROLLHÄTTAN 19-21 JULI

Fri entré!
fallensdagar.se

Med reservation för eventuella programändringar



Lördag 20 juli
Fallpåsläpp kl 12, 14, 16, 18, 20, 23.

Gratis guidning i Olidan kl 11.30, 13.30, 15.30. 
Start vid Insikten.

Gratis guidning i slussområdet kl 11,13, 17. 
Start vid Kanalmuseet.

10-17 Vattenfalls aktivitetsområde, Insikten

11-19  Trollhättans kyrka är öppen, 
visning och servering.

10-24 Knallemarknad i centrum.

11-18  Kul aktiviteter för hela familjen! 
Hansenplatsen.

11-18 Sommarlyckan, Hansenplatsen

11-18 Innovatums aktivitetstält, Hansenplatsen.

11-18 Fotbollscompaniet, Hansenplatsen

11-18 Nördimperiet, Hansenplatsen

11-18 Hop N Pop, Hansenplatsen

11-18 Street soccer for tolerance, Hansenplatsen

11-18  Trollhättans skateboardförening, 
Hansenplatsen

11-18 Kumgang Taekwondo, Hansenplatsen

11-18  Minitåg mellan Hansenplatsen, Insikten och 
övre slussarna.

12.15  N3-Sommarshoware ”Leker utan Wifi”, 
Cirkus Cirkus, Hojumstunet.

13.15  Fornite ”Dancealong” med N3, Cirkus Cirkus, 
Hojumstunet.

14.15  N3-Sommarshoware ”Leker utan Wifi”, 
Cirkus Cirkus, Hojumstunet.

15.00 Kråkestans Mc-kortege, Oscarsbron.

15.15  Fornite ”Dancealong” med N3, Cirkus Cirkus, 
Hojumstunet.

16.30  Körkonsert N3 under ledning av 
Anna Colliander, Trollhättans kyrka

18.15  Se artisten på fallensdagar.se. 
Cirkus Cirkus, Hojumstunet. 

19.00 Eric Gadd, Cirkus Cirkus, Hojumstunet.

20.00 MOLLY SANDÉN, Folkets Park

21.45 TIMBUKTU & DAMN!, Folkets park

Ta bussen till Fallens Dagar  Extra nattrafik 19–20 juli

PROGRAM
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FALLENS DAGAR I TROLLHÄTTAN 19-21 JULI

Söndag 21 juli
Fallpåsläpp kl 12, 14, 16, 18, 20, 23.

Gratis guidning i Olidan kl 11.30, 13.30, 15.30. 
Start vid Insikten.

Gratis guidning i slussområdet kl 11, 13, 17. 
Start vid Kanalmuseet.

10-17 Vattenfalls aktivitetsområde, Insikten

11-19  Trollhättans kyrka är öppen, 
visning och servering.

10-24 Knallemarknad i centrum.

10.00  Ekumenisk Gudstjänst, Cirkus Cirkus, 
Hojumstunet.

11-18  Kul aktiviteter för hela familjen! 
Hansenplatsen.

11-18 Sommarlyckan, Hansenplatsen

11-18 Innovatums aktivitetstält, Hansenplatsen.

11-18 Fotbollskompaniet, Hansenplatsen

11-18 Nördimperiet, Hansenplatsen

11-18 Hop N Pop, Hansenplatsen

11-18 Street soccer for tolerance, Hansenplatsen

11-18  Trollhättans skateboardförening, 
Hansenplatsen

11-18 Kumgang Taekwondo, Hansenplatsen

11-18  Minitåg mellan Hansenplatsen, Insikten och 
övre slussarna.

12.15  Bröderna Norberg, Cirkus Cirkus, 
Hojumstunet

12.30  Storbandsjazz på Orgel, 
Marie-Louise Svensson, Trollhättans kyrka

13.15  N3-Sommarshoware ”Leker utan Wifi”, 
Cirkus Cirkus Hojumstunet

14-16 Fisketävling för barn, Gamle Dal.

14.15  Fornite ”Dancealong” med N3, Cirkus Cirkus, 
Hojumstunet.

15.15  N3-Sommarshoware ”Leker utan Wifi”, 
Cirkus Cirkus, Hojumstunet

18.15 Kaurna Cronin, Cirkus Cirkus, Hojumstunet.

19.30 Smith & Tell, Cirkus Cirkus, Hojumstunet.

21.00  LINNEA HENRIKSSON & N3 
SYMFONIORKESTER, Folkets park.

23.00 Fyrverkeri & fallpåsläpp, Hojumstunet.

Med reservation för eventuella programändringar

Under Fallens Dagar i Trollhättan för-
stärker Västtrafik och Nobina trafiken 
på ett flertal linjer för att underlätta för 
besökarna att ta bussen till och från 
festivalen. Under fredag och lördag natt 

går det bland annat kontinuerligt extra 
trafik mellan Trollhättan och Vänersborg, 
ordinarie nattrafik förstärks och linje 
640 mot Grästorp får en senare tur. 
Närmaste hållplatser är Trollhättan 

Resecentrum och Drottningtorget. 
Både ordinarie och extra turer hittar du 
i Västtrafiks Reseplanerare eller Togo. 
Din biljettköper du enkelt Västtrafiks app 
ToGo innan du kliver på bussen.
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SOMMARTIPS!

Slussdag med mat och musik
Kom och upplev Slussdagen i 
Trollhättan som bjuder på vack-
er natur, spännande historia, 
musik, marknad med närpro-
ducerat och självklart en god 
räkmacka. I år samman faller 
Slussdagen med den populära 
veteranbilsträffen vid slussarna.

Fartfylld show med Jecko & Jessie
Underhållning för små och stora männ-
iskor! Jecko & Jessies show bjuder på trol-
leri, fantasi, överraskningar, kluriga tricks 
och mycket skratt. Vet du inte vilka dessa 
figurer är? Fråga närmsta barn! 

Allsång
Nordic Song Festival gästar Trollhättan 
och bjuder på allsång med operasångaren 
Fredrik de Jounge, spelmän, Trollhättans 
Kammarkör och gästsolister. 

Veteranbilsträff
Under sommaren arrangerar Trestads 
Veteranbilklubb de populära veteranbils-
träffarna vid slussarna. Njut av alla vackra 
fordon som förgyller årets Slussdag. 

Marknad och aktiviteter
Handla närproducerade matprodukter. 
Höljebacka brandmuseum visar veteran-
brandbilar och motorspruta. Bygg bilar 
och testa på bilbanan med Innovatum. 
Uppvisning av repslagning. Guidning i 

Tider
17 & 18.30 Guidning i slussområdet, samling Kanalmuseet 
17.30 Jecko & Jessie på scenen 
18-20 Visning av Sjöfartsverkets kanalcentral 
18.00 Föreläsning Bilism, Henrik Olsson, i Kanalmuseet 
18.30-20.30 Slussa med Elfkungen. Fribiljett hämtas av Visit Trollhättan 
Vänersborg i närheten av båten. Först till kvarn!
19.30 Allsång och Trollhättans Kammarkör på scenen

Läs mer om Slussdagen på www.visittv.se

JECKO &
JESSIE

Trollhättefallen
Det mäktiga ravinlandskapet vid fallen bil-
dades genom sprickbildningar för många 
tusentals år sedan. Innan alla fördämning-
ar och de två stora kraftverken byggdes 
såg det helt annorlunda ut. Då tog vatt-
net andra vägar, vattenflödet var oreglerat 
och flödet uppgick till 900 kubikmeter per 
sekund. Det hördes ständigt ett brus från 
det vilda fallet. 

Trollhättefallen dånar inte längre oav-
brutet som förr, men under sommaren 
kan du uppleva detta storslagna skådespel. 
Vattenfall släpper på vattnet dagligen 15 
juni-15 augusti och därefter resterande 
onsdagar och lördagar augusti ut. 

Under Fallens Dagar 19-21 juli bjuds det 
på fallpåsläpp fredag, lördag och söndag kl. 
12, 14, 16, 18, 20 samt kl. 23 med belysning.

Slussområdet
Ett lummigt och pittoreskt område som 
bjuder in till picknick och promenader. Här 
kan du se både stora lastfartyg och fritids-
båtar slussa. I området finns två historiska 
slussleder från 1800 och från 1844 samt den 
vi använder idag från 1916. Sommartid kan 
du fika på Slusscaféet, besöka Kanalmuseet, 
gå guidad tur eller upptäcka naturen och 

kulturarvet på egen hand. I området finns 
också flera konstverk. 

Olidan Kraftstation
Olidan är ett av Sveriges äldsta vatten-
kraftverk som fortfarande är i bruk. Det 
ligger vid älven mellan fallen och slussarna. 
Byggnaden i sig är imponerande, byggd i 
röd granit och kulturminnesmärkt. Olidan 
var det första storskaliga försöket att pro-
ducera el via vattenkraft i Sverige. 1910 bör-
jade kraftstationen leverera el till industrin 
och järnvägen. Bygget av Olidan ledde till 
bildandet av Kungliga Vattenfallsstyrelsen, 
som senare blev Vattenfall. Olidan är öppen 
för guidade visningar. 
Upptäck mer om Trollhättans fall- och 
slussområde på visittv.se

Trollhättans 
fall och slussar
Trollhättans vackraste besöksmål med storslagna omgivningar 
och intressant historia har lockat besökare i århundraden.

De mäktiga fallen i Trollhättan. Olidans Kraftstation. 

slussområdet. Öppet på Kanalmuseet. 
Föreläsning om bilism med Henrik Olsson, 
historiker. Visning av Kanalcentralen och 
Sjöfartsverkets arbetsbåtar. Slussa med 
Elfkungen. 

Mat & dryck, parkering
Slussboden och Slusscaféet har öppet. 
Planera ditt besök och kom i god tid. 
Parkera med fördel på Innovatumområdet. 
När? Onsdag 14 augusti kl. 17-21
Var? Slussarna, Trollhättan
Fri entré



FALLENS DAGAR 2019 17

Framtiden bor

hemma i Trollhättan

Som allmännyttigt bolag med drygt 6 000 
lägenheter runt om i Trollhättan har vi något  
för alla smaker, från ettan i city till radhuset  
på landet. Glöm kontantinsatser och bostads-
bubblor, vi räknar bara köpoäng. 

Registrera dig redan idag på eidar.se

S V E R IG E S  S TÖR S TA  S OM M A RT U R N É

K R A L L  E N T E R T A I N M E N T  P R E S E N T E R A R

MARIETTE | ARVINGARNA | DAVID LINDGREN
MIMI WERNER | THOMAS PETERSSON | MAGNUS CARLSSON  

BROLLE | JESSICA ANDERSSON | JOHN LUNDVIK

BILJETTER: DIGGILOO.COM, NORTIC 0455-61 97 00

VÄNERSBORG, SANDEN
28 JULI KL. 19.00

Trollhättan Överby 0520-105 75 / 0520-102 45 
Vänersborg 0521-613 50

KÖK • BAD • VITVAROR • SMÅEL • VÄRMEPUMP • STIGA

TACK
alla fantastiska kunder för vår 

långa tid i Trollhättan City.
Nu jobbar vi vidare med samma engagerade personal i 

våra butiker på Överby (bredvid Jysk) samt i Vänersborg.

Välkommen!

SODASTREAM  
KOLSYREPATRON 
Ord. pris 79:-

DAMMSUGARE 
COMPLETE C2 
JUBILEUM 
Ord. pris 2495:-

1995:-
BYTE 

39:-
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Nära fallen bodde turistintendenten vid 
Turistföreningen Trollhättan, Gösta 
Vogel-Rödin som tidigare arbetat på 
Turistföreningen i Stockholm men flyttat 
med sin familj till Trollhättan 1954. 

Han tyckte det var ett otroligt skådespel 
och såg också att de väldiga vattenmas-
sorna som störtade ner, 900 kubikmeter 
i sekunden, drog en mängd åskådare och 
han slogs av tanken att detta kanske skulle 
kunna  bli ett verkligt turistevenemang. 

Lade fram sin idé
Inspirerad av detta men även av 
Trollhättans egen ”världsutställning”: 
”Bygden vid älven” som var en industri-
utställning anordnad av Trollhättans 
Industri- och Hantverksförening och som 
hade hållits under fyra sommarveckor 
1949 lade Gösta fram sin idé för styrel-
sen i turistföreningen, där även John-Erik 
Granlund och Wille Hansson ingick.

Efter lite diskussioner beslutade man att 
det faktiskt verkade vara en utmärkt idé att 
göra trollhättefallen till en större turistatt-

raktion. Nästa steg blev att få Vattenfall, 
där Ragnar Hartelius var byrådirektör, att 
tända på förslaget men även de var lite 
tveksamma i början.

Briljant idé
Kunde verkligen fallen räcka som turist-

attraktion? Borde man inte ordna med lin-
dans över fallfåran eller något liknande 
för att få till lite mer dramatik. Därav blev 
dock intet och även Vattenfall insåg att 
Trollhättefallens Dag var en briljant idé. 

Och man satte igång med förberedel-
serna:

”Vi hade ganska begränsade medel att 
röra oss med. Jag minns att jag själv drog 
fram ett hundratal stenciler som vi skickade 
ut till massmedia och vi skrev massor av 
brev och skickade till 75 olika tidningar i 
Sverige och även i Danmark och vi fick både 
tidningar, radio och TV att bli intresserade. 

Målsättningen var att naturens krafter 
skulle få spela fritt och att arrangemanget 
inte skulle ha några starkt kommersiella 
inslag i närheten av fallen” berättade Gösta 

VogelRödin i en intervju som gjordes av 
Bengt Lindström 1976. (TT 17/7 1976)

Gösta, som var en idéspruta av stora 
mått blev senare turistchef för hela 
Västergötland, stationerad i Skövde, och 
drog bland annat igång verksamheten på 
Läckö slott .

”Man ur huse”
Onsdagen 15 juli 1959 skedde premiären 
för Fallens Dag som var en rätt blygsam 
historia om man jämför med hur Fallens 
Dagar ser ut idag. Man ska ha i minnet att 
detta var innan TV var allmän egendom 
och det var ljusår kvar till dagens oändliga 
internetutbud. Anordnades det något på 
den tiden gick ofta folk ”man ur huse” för 
att besöka en tillställning.

Nåväl. Åter till 1959 och programmet den 
där onsdagseftermiddagen:

Ett antal fyrtio minuter långa fallpåsläpp 
(mängden vatten som släpptes ut motsvara-
de cirka 700 badkar i sekunden, alltså cirka 
400 kubikmeter per sekund) kompletterat 
med bygdespelet ”Malögakungens bröllop” 
på friluftsteatern vid forngården, folkdans-
uppvisning av folkdanslaget Troll-Ringen 
vid Oscarsbron och SAAB som visade sina 
nya bilmodeller herrgårdsvagnen Saab 
95 samt Saab 93 vid Hojums kraftstation. 
Förutom det kunde man beskåda slussarna 
och kraftverken.

Dagen avrundades med Varieté 
International i Folkets Park. 

Ett trettiotal speciella värdinnor och gui-
der, som bland annat delade ut broschy-
rer och stod till förfogande med allehanda 
upplysningar, hälsade resenärer välkomna 
till Trollhättan vid järnvägsstationen och 
andra strategiska ställen. 

Att första Fallens Dag blev succé kan 
man lugnt säga. Faktiskt betydligt större än 
arrangörerna själva väntat sig. 

Allt stämde: Vädret var perfekt och till-
strömningen av besökare stor. Över 30 000 
blev slutfacit med cirka 1 000 personer 
enbart från Göteborg varifrån SJ ordnat 
speciella lågprisresor. De flesta besökare 
kom i bil givetvis och bil- och parkerings-
köerna var både långa och många. Cirka 10 
000 bilar räknade man med hade besökt 
Trollhättan när dagen var slut.

”Succén svämmade över alla bredder”
Dagen efter skrev Trollhättans Tidning:

Ett verkligt fascinerande skådespel. 
Man kan inte annat än lyfta på hatten och 
buga djupt för de som styr och ställer i 
Turistföreningen Trollhättan med herrar 
Gösta VogelRödin och Wille Hansson i spet
sen för deras utmärkta idé med en Fallens 
Dag och samtidigt sända en tacksamhetens 
tanke till Vattenfall, som gick med på att 
visa grannlåten

Fallen hyllas för första gången med en egen dag

FALLENS DAGARS HISTORIA. DEL 2.

Det hela startade egentligen redan våren 1958 när Vattenfall, vid 
Kristi Himmelsfärdsdag, gjorde ett stort fallpåsläpp på grund av 
att Vänerns vattenbestånd var mycket högt. Det här var något 
man gjorde då och då vid behov.

Här gör Troll-Ringens folkdansare en magnifik 
uppvisning i hur det går till att dansa slängpolka.

Fallens dag vid Oskarsbron 1961. Oskarsbron Fallens dag 1960. 

Massor av människor trängdes på Kung Oscarsbron hela 
dagen. Hojumstationen i bakgrunden. 

Vid ingånen till Hojumstationen demonstrerades Saab-
bilar och de lockade många besökare.

Bilder från de första Fallens dag, skannade direkt från Trollhättans Tidning 16 juli 1959. Fotograf: Signaturen ”Skuta”.
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Fallen hyllas för första gången med en egen dag
Det råder ingen tvekan om att Fallens 

Dag blev den verkliga succén. Succé 
hade man väl så smått räknat med att 
det skulle bli, men succén svämmade så 
att säga över alla bredder. Och det var 
en glad Gösta VogelRödin, som kom upp 
på TTredaktionen i går kväll. Det undrar 
man inte på. (Signaturen Flor, TT 16/7 
1959)

Jag har talat med några som är gamla 
nog att ha varit med den där första Fallens 
Dag och det lustiga är att många inte alls 
befann sig i stan just då. Det var ju mitt 
i storsemestern och många trollhätte-
bor var i sina stugor, vid stranden eller 
någon annanstans. Möjligen var det en av 
invändningarna som vissa hade mot att 
anordna en Fallens Dag. 

”Minns överkonstapel Henningzon”
Det har ofta sagts att Trollhättans invå-
nare inte går på Fallens Dagar utan att 
det mest är turister utifrån som besöker 
stan då. Möjligen en sanning, åtminstone 
innan öltälten introducerades.

Hur som helst, en av besökarna på pre-
miärdagen var Gunvor Olsson, numera 
boende i Vänersborg, som flyttat till 
Trollhättan 1958:

– Det jag minns bäst var överkonstapel 
Nils Henningzon som alla i Trollhättan 
kände till. Det fanns ju inte så många 

poliser i stan på den tiden. Det var han 
som svarade för ordningen och hjälpte 
folk tillrätta. Han berättade även om fal-
lens historia och varnade besökarna för 
att gå för nära de farliga kanterna.  Jag har 
för mig att solen sken och att det inte var 
någon trängsel. Så även om det var trettio 
tusen personer där så upplevde i alla fall 
inte jag att det var så där oerhört mycket 
folk. Jag rörde mig mest vid gräsplätten 
mellan Oscarsbron och Strömkarlsbron 
och där var det väl en del människor men 
inte så många, tyckte jag. Fast det är klart, 
det är ju ett ganska stort område och så 
kom väl inte alla dit på en gång.

”Inget speciellt”
– Men det är ju hemskt att behöva säga 

det men jag tänkte när dom släppte på 
vattnet att: ”Det här är väl inget speciellt”.

För jag hade ju varit och sett fallen flera 
gånger tidigare och tittat på detta fantas-
tiska vatten men det är ju så att de första 
gångerna man ser någonting är det som 
mest imponerande.

Däremot gick jag inte därifrån och var 
besviken eller något sådant för jag var ju 
bara där för att titta på just vattenfallet 
och hade inga förväntningar på att det 
skulle vara så märkvärdigt.

Per-Åke Qvick

Gullö- och Toppöfallen juli 1961. Foton från Innovatums bildarkiv

Vägen mellan Klaffbron och Hojumstation var 
välfylld med bilar. Initiativtagaren till Fallens 

dag, Gösta Vogel-Rödin. 

Besök oss på Fallens Dagar 

och få en ballong till barnen! 

Vi finns på Hansenplatsen.

Kampanjerbjudande
Mobiltelefoni

Gäller t.o.m. 31/8.
Engångsavgift 20 kr inkl. portering.

Din lokala Internet & Teleoperatör

För mer information och beställning 
www.gotanet.se/fallensdagar

20 min fria samtal

20 st fria sms

1 GB fri data
20 kr
/mån
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MACKEN
Välkommen till Roy och Rogers mack! Här kan du 
låna bilar, klättra, gunga, åka linbana, leka affär, 
åka rutschkana, meka i verkstaden och mycket 
mer. Macken-lekplatsen ligger centralt i Maria 
Alberts Park, precis bakom affärshuset Oden och 
bredvid Högskolan Väst. 

SKROTNISSE
Släpp lös fantasin och lev dig in i sagans värld här 
på Spikön bland Skrotnisses stuga och verkstad, 
en trädkoja med utedass, en labyrint, en skrot-
teater, båten Balder, en hangar och en hybrid av 
en bil och ett flygplan! Skrotnisses lekplats hittar 
du på Spikön. 

VATTENKRAFTEN
Här kan du utforska jättevalen, klättra upp i 
utkikstornet, utforska vattenlek eller ha en mysig 
picknick. Insikten är en spännande lekplats, pre-
cis vid älven och kraftstationen, vilket gör den 
perfekt för både sjöbusar och landkrabbor.

GLASS-OSKAR
Mitt i allén på Kungsgatan hittar du Trollhättans 
minsta, men glassigaste lekplats – uppkallad 
efter mannen som startade Trollhätteglass 
en gång i tiden. Här kan du hoppa, studsa, åka 
rutschkana och servera fantasiglass, med eller 
utan chokladsås. 

RYMDEN
På Kronogården i kvarteret Skördetröskan lig-
ger den spännande rymdlekplatsen. Här kan du 
gunga, åka linbana, balansera på hoppbubblor, 
klättra, åka rutschkana, leka i sandlåda. 

SOMMARTIPS!

Trollhättan har gjort en storsatsning på stadens centrala lekplatser. Med lekfulla teman, 
alla med nära koppling till Trollhättans historia, är lekplatserna väl värda att upptäckas 

både en och flera gånger! Här väcks nyfikenhet och leklust hos gammal som ung.

Lekplatsstaden Trollhättan

Tips!
Kombinera ditt lekplatsbesök med en upptäckts-
färd och svara på spännande frågor. Ladda ner 
gratisappen Active Quiz i AppStore eller Google 
Play, anslut med spelkoden och börja gå och 
svara på frågor i Lekplatsstaden Trollhättan.

Glass-Oskars lekplats. Skrotnisses lekplats. 

Skrotnisses lekplats. 

Macken-lekplatsen. 
Utforska vattenkraft 
vid Insikten. 
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Alliansloppet – 
världens största 
tävling för rull-
skidor – numera 
pågår tälingr i en 
hel vecka, bland 
annat löpning och 
mountainbike. 

SOMMARTIPS! 

Alliansloppet Action Week lockar del-
tagare från hela Europa. Stora delar 
av världseliten är på plats för att delta 
i tävlingarna och Alliansloppet direkt-
sänds i tv.

Det finns tre distanser att välja 
på i Alliansloppet; 16, 32 och 48 
km som alla körs i klassisk teknik. 
Tävlingsklasser är 32 och 48 km och 
motionsklasser är alla tre distanser. 
16 km kan du även åka inlines – med 
eller utan stavar. Loppet startar i det 
unika fallområdet och körs sedan på 
en varvbana som mäter 16 km. 

Vill du gå ALL IN?!
Under Alliansloppet Action Week kan 
alla som vill utmana sig delta i tre 

olika sporter! Alliansloppet (rullski-
dor), Trollhättan City Trail (löpning) 
och Alliansloppet MTB (cykel).

Vecka laddad med action
Precis som namnet avslöjar är Action 
Week laddad med många olika utma-
ningar.

Det finns tävlingar för löpning, 
cykel och flera rullskidslopp. Barnen 
har sitt eget lopp liksom personer 
med funktionsvariation. Dessutom 
arrangeras Klassjoggen för alla 
Trollhättans elever i årskurs F-9 där 
årskurs F-3 får chansen att springa 
på respektive skola och årskurs 4-9 i 
centrum. 

Vill du inte vara med och tävla? 

Ja då kan du istället komma och 
besöka mässområdet och heja på de 
tävlande. Bra publikplatser under 
Alliansloppet är Mål/startområdet 
vid Hansenplatsen, Landbergsliden 
och Båberg. 

Världens största tävling för rullskidor. Seedningsgrundande till Vasaloppet.
Samlar världselit och motionärer vid samma startlinje. 

Alliansloppet Action Week

Loppen under Alliansloppet 
Action Week 2019
Torsdag 15 augusti GKN-loppet 
Fredag 16 augusti Integra Sprint Race 
Fredag 16 augusti Sting Hill Race
Lördag 17 augusti Barnloppet 
Lördag 17 augusti Alliansloppet 
Söndag 18 augusti Trollhättans City Trail 
Onsdag 21 augusti Klassjoggen 
Torsdag 22 augusti OCAB-loppet 
Lördag 24 augusti Alliansloppet MTB

Alliansloppet MTB. 
Tider och senaste info på alliansloppet.se 

BÅTTURER 2010

Rederi Strömkarlen
TROLLHÄTTAN

Info. Avgångstider, priser m.m.
0520-321 00, 076-362 85 56

www.stromkarlen.se

M/S Strömkarlen
Dagliga turer 27 juni - 15 aug.

från Ellös till Lysekil samt Sälsafari
från Havets Hus i Lysekil.

Sommarturlista
27 juni - 15 augusti 2010

Följ med M/S Elfkungen på en
2,5-3 tim. båttur inkl en slussning.

Dagligen kl 12.00 (fr slussarna i Trollhättan)

Charter och extraturer april-december

För mer info 070-634 20 45 eller 
www.stromkarlen.se
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27 juni - 15 augusti 2010

Följ med M/S Elfkungen på en
2,5-3 tim. båttur inkl en slussning.

Dagligen kl 12.00 (fr slussarna i Trollhättan)

Charter och extraturer april-december

För mer info 070-634 20 45 eller 
www.stromkarlen.se

BÅTTU
RER 

PÅ GÖTA ÄLV MED ELFKUNGEN 
Trollhätteturen  

dagliga turer 30/6 – 18/8
Från Slussområdet  

(övre slussen) kl. 12.
Lilla Edet turen  

Turer 25 aug, 1 sep, 8 sep 
Från Stadskajen  

(bakom Scandic Swania) kl. 11.
Biljetter måste förbokas på  

tel. 070-6342045

RÄKKRYSSNINGAR
Tisdagar och torsdagar kl. 18.00
från Slussområdet (övre slussen)

under juni - augusti.
Biljetter måste förbokas på  

tel. 070-6342045

Info & Bokning 070-634 20 45 • www.stromkarlen.se

Sjuntorps 
Biltjänst AB

Skrotbilar hämtas
Ring Stefan för info
Tel: 0736-47 85 01

Stöd forskningen på hjarnfonden.se

Varje stroke är en kamp 
mot klockan. Din insats 
räddar liv.
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SOMMARTIPS!

Sommaren 2019 är det femte året som 
Nordic Song Festival genomförs men det är 
första gången festivalen gästar Trollhättan 
med omnejd. 

Konserter
Nordic Song Festival presenterar en stor 
bredd ur den nordiska musikskatten. Hela 
veckan kan du njuta av konserter med 
artister och kursdeltagare samt spännande 
föredrag om sång och musik. Sångfestivalen 
bjuder på ett program av hög klass med 
bland andra sopranen Gitta-Maria Sjöberg, 
tenoren Fredrik de Jounge, pianisten Mats 
Jansson, vokalgruppen Åkervinda, sopra-
nen Camilla Nylund och många fler.

Öppningskonserten är på Folkets Hus 
Kulturhuset i Trollhättan den 9 augusti. 
Under veckan ges konserter i Konsthallen 
Trollhättan, på N3 Mötesplats för ung kul-

tur, vid slussarna, i Missionskyrkan och 
Fors kyrka, Bohusläns museum i Uddevalla 
samt i Vänersborgs kyrka.  

Mästarkurser
Nordic Song Festival är öppen för stu-
denter från hela världen som kom-
mer till Trollhättan och festivalen för 
att få under visning samt bygga nätverk. 
Undervisningen genomförs både med 
publik och som individuella lektioner.

Initiativtagare och konstnärlig ledare 
till Nordic Song Festival är Gitta-Maria 
Sjöberg från Danmark, internationellt 
erkänd svensk sopran och sångpedagog. 
Gitta-Maria är uppvuxen i Trollhättan. 
När? 9-17 augusti
Var? Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg
Program och biljetter på:
nordicsongfestival.com

Nordic Song 
Festival 2019
Nordic Song Festival gästar Trollhättan! Festivalen presenterar 
en stor bredd ur den nordiska sångskatten.

Njut av konserter med fantastiska artister under en hel vecka. 
Konstnärlig ledare är svenska sopranen Gitta-Maria Sjöberg. 

Åkervinda.

Fredrik de Jounge. 

Gitta-Maria Sjöberg.

Foto: Elisabeth Sverlander

Foto: Nadja Hallström

Foto: Sören Kaas Claesson
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FALLENS DAGARS HISTORIA. DEL 3.

Sommaren 1960 var en av de mesta 
regnsomrarna på många år och sex-
tiotalets somrar kom att bli överlag 
regniga och kalla ända fram till 1968. 
Trots detta beräknades besökssiff-
ran det här året ligga på runt 50 000 
personer. Alltså 20 000 fler än 1959. 
Bara första timmen räknade man in 
så mycket som 10 000 besökare. 

Nytt för året var en spektakulär 
flyguppvisning där sexton Lansen 
plan i olika formationer bjöd på en 
sprakande och rätt högljudd show. 

”Fallens dag 1960 var teknik och 
natur i betagande kontrast. Även om 
regnet till viss del förmådde ta skön
heten ur Fallens dag kunde ingen 
undgå att tjusas av kontrasten mellan 
stadens tunga, effektiva industri och 
den sköna och dramatiska naturen”. 
(Skribent: Signaturen KÅSON, TT 
19/7 1960).

Industrin representerades
”Fallens Dag” ja. Numera handlar 
det ju om flera dagar och redan 1960 
byggdes egentligen evenemanget 
ut till att innefatta också fredag, lördag 
och söndag även om namnet Fallens Dag 
behölls ända till 1978 då det byttes ut mot 
det mer korrekta ”Fallens Dagar”.

Industrin i stan, representerades 
ordentligt de kommande åren och det 
hölls industriexpo med Flygmotor, Nohab, 
SAAB, Stridsberg & Biörck, Stockholms 
Superfosfat, Trollhätteglass och Wargöns 
AB. Man visade bland annat flygmotorer, 
raketrobotar och givetvis bilar.

Både 1961 och 1962 blev även de regniga 
historier vilket inte hindrade att turisterna 
strömmade till. En nyhet 1962 var att släp-
pa på fallet sent på kvällen och sedan låta 
strålkastarna belysa vattenmassorna.

Trots att fallpåsläppen är en impone-
rande historia fanns det de som menade att 
Fallens Dag bara gav en blek bild av origi-
nalfallens mäktiga framfart:

”Alla är vi också en smula plågsamt med
vetna om att de dånande kaskader som vi har 
möjlighet att beundra på Fallens dag, i själ
va verket är en ganska stillsam påminnelse 
om trollhättefallens ursprungliga utseende. 
Ingen nu levande har sett de obundna fal
len.” (Ur E. A. Brännströms föredrag ”Kring 
trollhättefallen” TT 21/7 1962).

Började oroa sig över Oscarsbron
Som sagt, ingen av besökarna under de 
första åren av Fallens dag hade någonsin 
upplevt de fria fallen som när vinden låg 
rätt sades kunna höras ända till Lilla Edet. 
Till och med till Göteborg har det sagts, 
men det är förmodligen en skröna.

1963 började man på allvar oroa sig över 
gamla Oscarsbron som man inte riktigt 
litade på i de här sammanhangen och året 
därpå spärrades den av för biltrafik under 
Fallens Dag för att 1965 stängas helt. 1969 
revs bron och en ny byggdes. 

Trollhättans femtioårsjubileum 1966 
firades bland annat med att dela upp 

Fallens Dag, som på grund av vädret fick 
namnet ”Skyfallens Dag”, på fyra dagar. 

1968 var det däremot återigen en rik-
tig dundersommar och Fallens Dag firade 
tioårsjubileum. Ja, faktiskt, trots att första 
gången var 1959 så räknade man antalet 
tillfällen istället för år och även denna gång 
var ”dagen” utökad till fyra hela dagar.

Uppvisning av finska forsrännade
Ett av de mest uppmärksammade inslagen 
1968 var ett gäng finska forsrännare som 
gav en hisnande uppvisning. De började 
sin färd under Oscarsbron och åkte sedan 
på stockar hela vägen ner till Åkersvass. 
För att ge ordentlig skjuts ökade man också 
fallpåsläppsvolymen till 600 000 liter vat-
ten per sekund istället för det brukliga 300 
000 liter.

I slutet av sextiotalet började smått kri-
tiska röster göra sig hörda och man mena-
de att ”de brusande vattenmassorna” inte 
längre drog publik som förr och önskemål 
om att utöka arrangemanget uppkom.

Det var också vid den här tiden man 
introducerade olika teman för varje 
år. 1970 gick i polisens tecken och man 
demonstrerade polisutrustning och tek-
niska hjälpmedel för allmänheten. Andra 
teman som kom upp de kommande åren 
var järnvägen, bilen och flyget.

”Fallens vecka” vid jubileumet
1970 upphörde turistföreningen och 

Trollhättans Kommun gick in som medar-
rangör i dess ställe. 1971 blev ett av de kle-
nare åren publikmässigt med enbart cirka 
15 000 besökare så inför 1972 satsade man 
mer än någonsin på att på att marknads-
föra Fallens Dag vilket också gav resultat 
med sammanlagt cirka 60  000 besökare 
det året. 

När det var dags för sextioårsfirandet av 
stan 1976 hölls en hel ”Fallens Vecka” med 

Fallens dagar 
från 1960–2018

Oscarsbron Fallens Dag 1963.

Programmet för Fallens dag 1970.

Drottningtorget  Fallens Dag 1963. MC-polisen Stig Ahlroth och kollegan Claes 
Halvdansson svarar på frågor och dirigerar trafik. 

sju dagar som avslutades med fyrverkeri 
som även det blivit en tradition.

Programmet fortsatte att utökas de föl-
jande åren bland annat genom att idrotts-
föreningarna började intressera sig och 
anordna olika kringarrangemang och man 
kom också igång med att engagera kända 
artister. 1986 introducerades Kraftprovet 
av TIF och TSOK och 1989 infördes bilfritt 
fallområde plus aktiviteter på Strandgatan 
där hemslöjdare ställde ut sina verk. Helt 
nytt var också öltältet som var första gång-
en ölservering förekommit utanför restau-
rangväggarna i Trollhättan.

Drakroddstävling
1990 var det premiär för Drak rodds tävl-
ingen och verksamheten på Strandgatan 
blev ytterligare utbyggd med uteservering-
ar, hantverkare och en rad evenemang. 

Från den ganska lågmälda starten 1959 
med folkdans och amatörteater har Fallens 
dagar mer och mer blivit en stadsfest av 
stora mått. 

År 2000 invigdes Riddarspelen som 

senare bytte namn till Tornerspelen och 
2001 veks hela Strandgatan ända fram till 
Kanaltorget för festivalen.

På den vägen har det varit och i år firas 
alltså Fallens Dagars sextioårsjubileum. 
Gösta Vogel-Rödins tanke om att Fallens 
Dag skulle bli en återkommande tradition 
har verkligen uppfyllts och det ser inte ut 
som om intresset för evenemanget skulle 
avta. De senaste åren har inneburit det ena 
publikrekordet efter det andra. 

Det fanns också i början en teori om att 
det inte fick vara för vackert väder efter-
som man då trodde att folk hellre skulle 
åka till stranden och sola men även det har 
erfarenheten visat vara ogrundade farhå-
gor eftersom även sådana varmdagar inne-
burit besökarrekord. 

Per-Åke Qvick

Ett stort tack för hjälpen går till Annika 
Hjortkap, Göran VogelRödin, Gunvor 
Olsson, Patrik Alexandersson och 
Trollhättans bibliotek.

Om Fallens Dags-premiären haft tur med vädret så var inte det 
fallet (!) året efter även om förmiddagen började lovande väder-
mässigt. Eftermiddagen dominerades däremot av timslånga 
regnbyar.



På väg mot ett fossilfritt liv.På väg mot ett fossilfritt liv.
Välkomna till Insikten den 20–21 juli 
och träffa världsmästarna i solbilsracing 
från 2017. Vattenfall Solar Team vann i 
Australien och är tillsammans med förare 
på plats i Trollhättan under två dagar.

Klimatförändringarna är på riktigt, det vet vi. 
Nu handlar det om vad vi gör för att motverka 
dem. Och att göra det på ett sätt som 
verkligen gör skillnad.
 Vi på Vattenfall har bestämt oss för att 
göra det möjligt att leva fossilfritt inom en 
generation. För att lyckas måste vi, som ett 
av Europas största energibolag, först bli helt 

fossilfria själva. Men det räcker inte. Därför 
bidrar vi även på alla sätt vi kan till hur andra 
delar av samhället kan bli fossilfria.
 Ett av alla våra projekt är att tillsammans 
med våra samarbetspartners SSAB och LKAB 
utveckla en ny metod för stålproduktion 
där utsläppet är vatten istället för koldioxid. 
Ett annat exempel är att vi bygger ett 
nätverk av laddstationer över norra Europa 
för att påskynda övergången till elfordon. 
Och vi utvecklar energilösningar för hus 
som gör dem mindre beroende av vår 
energiförsörjning för att istället producera sin 
egna förnybara energi.

För vi är övertygade att om vi ska kunna leva 
fossilfritt måste vi se på det ur ett bredare 
perspektiv än enbart producera hållbar energi 
och vi måste göra det i stor skala.

Följ med oss på vägen mot fossilfritt liv på 
vattenfall.se/fossilfreedom

Besök 
Vattenfall 
i Insikten 

20–21 juli. 


