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Ballongfararen
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Aventyraren And rée skrämde
livet ui stugborna när han [andade
med sin Luftballong mitt På en
rågåker i Intagan, I generationer
har historien om Andrée berättats
och Intaganbon Ante Augustssons mormor och moffar stod
troligtvis sjä[va med tång haka när
Andiée kom farandes i det bLå. 120
år senare flyger Ante sjä[v ballong
över samma åker.

rees

kilometer söder om Trollhättan. När han fick sYn På
sydvästra hömet av V¿inem
och Vättem bestämde han
sig för att landa odl tog riktning mot ett nYslaget rågfãlt'
Alldeles intill akem bodde
Ante Augustssons moÍnor

efter ballongen innan hon
till slut lyckades förankra
lu.ftbaltongen med ankaret.
Maria lär ha fått wå lsonor
av Andrée för besváret och

av Intaganborna fick hon
dessutom ett nytt namn;

ömrildasMaria.

,,
trodde
yttersta dagen
hade kommit och
sprang in isina
stugor och tog
fram sina kateFoLk

keser.
AnteAugustsson

bristande kunskaP om Arktis klimat som både oqcar
ll och Alfred Nobel år r8gz
gav sina lYckönslirringar till
Andrée.
Vi vet allahur den f,árden

slutade. KroPParna efter
Andrée och hans wåkompanjoner påträffades t3
år senare. Innan dess fick
många beskåda äventYraren från jord odr förundras
över det stYcke vlirldshistoria iom kom fa¡andes över

hinlen.

slt

att sända Ante Augustsson
tllll TUR. Medlemmar från DaÙslands battongklubbiobbar tappertför
upp isamma skysom Andréeen gångftög i'

sAililAftlARKAnteAugustssonborprecisinvidfättetdärIngenjör
120 år sedan.

l,oiloFÄnD. Många från bvgden

Andréefick gå infÖr t¡andning ftir
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kom för att se på när Ante Augustssons for över det nyslagna fättet i Intagan. Denna gång blev människorna inte

husetti[]vänsterväxte Ante Augustsson själv upp och här bodde även hans mormoroch
morfar. Huset tigger ett stenkast från fättet.
BARNDOI¿I.I

Lika

förskräckta av den stora ba[[ongen.

Bitd: Jerry Lövberg

FAMILJEFOTO. Den andra kvinnan från vänster i den bakre raden är Ante Augustssons mormor;
Emma Sofia Toresson. Tit[ höger om henne står Antes morfar; Bernhad HjaLmar Toresson.

