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Planera gärna in nedanstående händelser i er kalender:
Ett föredrag med deltagande av teknikkoncernen Mattssongruppens
styrelseordförande Stefan Mattsson.
Det kommer naturligtvis att handla om de olika Mattssonföretagen,
inte minst om koncernens satsning i Kina.
Det hela kommer att äga rum i Bohusläns Museums Hörsal tisdagen
den 14 oktober med start kl. 18.00
Vidare ett medlemsmöte måndagen den 1 december kl. 18.00, som
vanligt i vår lokal på Lotcen, Kungsgatan 30.
Förutom att beslut då skall fattas om nästa års budget, blir det en
presentation av resultatet av vårt nya projekt om utvecklingen på de
forna varvsområdena (se nedan).
Vidare kan vi även utlova ett intressant och underhållande föredrag.
Nytt projekt
Med anledning av att det i år är 30 år sedan beslutet att lägga ner Uddevallavarvet togs, har föreningen startat ett projekt som syftar till att dokumentera företagsutvecklingen på de forna varvsområdena i text och bild samt på film.
Arbetet med detta har inletts med en noggrann inventering av företag som bildats och verkar på
området, respektive företag som köpts upp, lagts ner eller avflyttat.
Därnäst följer företagsbesök på vissa av de existerande företagen med intervjuer av ledning och
anställda etc. och det hela skall vara klart innan december månad.

Boken om El AB Andersson & Callenberg
Vi har nu, tack vare sponsring från olika företag, privatpersoner och Uddevalla kommun, äntligen
fått möjlighet att trycka den bok om detta stora elföretag som skrivits inom ramen för föreningens
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verksamhet. Boken kommer att omfatta i storleksordningen 275-300 sidor, innehålla en bra bit
över 200 fotografier, och sannolikt finnas ute till försäljning någon gång under augusti månad.

Varvsgruppen
Gruppen, ett tiotal personer som samtliga tidigare arbetat på Uddevallavarvet, ägnar sig åt att dokumentera stadens utan jämförelse största och viktigaste industri genom tiderna.
En stor del av arbetet går ut på att systematisera och digitalisera det mycket omfattande bildmaterial föreningen förfogar över.
En bok har redan getts ut, och med tiden kan det eventuellt bli ytterligare en.

Över hälften av medlemmarna i föreningen har
någon slags anknytning till Uddevallavarvet.
Det är ju så att man på UV under dess 40-åriga
existens, byggde hela 221 fartyg av olika typ och
storlek. Lite märkligt att tänka sig, men ett faktum
är att endast följande 11 fartyg byggda på UV ännu
seglar på de stora haven enligt uppgift vi fått från
Janne Hermansson:
Nb 326 (SLETHAV)
ALPACA, produkttanker byggd 1984
Nb 327 (UGLAND Obo 5)
BRAMCO 2, bulk carrier byggd 1984
Nb 246 (KOLKLBJÖRG)
CONKOUATI, offshore processing ship byggd 1973
Nb 224 (GERVALLA)
FENG HUA, bulk carrier byggd 1969
Nb 328 (PHILIPPINE Obo 2) FOUR MOON, crude oil tanker byggd 1984
Nb 334 (OKTAVIUS)
ILONA I, produkttanker byggd 1986
Nb 333 (OKTURUS)
NWABISA produkttanker byggd 1986
Nb 305 (GERINA)
PERISAI KAMELIA, offshore processing ship byggd 1980
Nb 310 (VIKING FALCON) ZHEN HUA 8, heavy load carrier byggd 1980
Nb 230 (NORSE RIVER)
ZHONG HAI TONG, bulk carrier byggd 1970

Industrigruppen
Denna grupp om ca sex personer dokumenterar äldre och nyare Uddevalla-industrier. Arbetet kan
tex bestå i att intervjua f.d. anställda i nedlagda företag, att forska i Tidningsarkivet på Bohusläns
Museum, eller i att genomföra besöksintervjuer på olika nu verksamma företag.
De företagsbeskrivningar som verksamheten resulterar i publiceras sedan på vår hemsida.
Uddevalla har faktiskt idag en hel del riktigt intressanta, ofta högteknologiska företag som många
nog inte är känner närmare till (tex Graniten Engineering, Nyli Kvalitets- & Kontrollteknik, Jenving Technology, Trestads Precisionsmekanik etc). Allt finns att läsa på hemsidan.

Trävaruaktiebolaget Fredrik Cöster & Co
1868-1929.
År 1936-1957 Wermbergs Mekaniska Verkstad, och år 1957-67 El AB Andersson &
Callenbergs verkstad.
Tro det eller ej, men denna gamla byggnad
vid foten av Skansberget finns fortfarande
kvar, men med något annorlunda utseende.
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Gamla Uddevalla-gruppen
Gruppen har tagit fram ett mycket omfattande material om vilka olika affärsrörelser, industrier etc
som funnits på snart sagt varenda gatuadress i centrala Uddevalla sedan ett hundra tal år och fram
till dags dato. Gruppen om f.n. 6-7 personer samlas för en arbetssession en gång i månaden.
Hela materialet finns för övrigt att läsa på hemsidan.

Föredrag
Vi i föreningen håller föredrag inför olika fora, tex företag, föreningar och skolklasser, om Uddevallavarvets och andra industriers historia, och omspänner tiden från mitten av 1800-talet ända
fram till nutid. Många unga vet tex inte ens att vi har haft ett stort skeppsvarv i Uddevalla.

Blogg

www.blogg.uddevallaindustrihistoriska.se
Föreningen driver Uddevalla Industriblogg, där på det på ett drygt år gjorts ca 125 inlägg.
Det kan röra det som närmast är på gång i föreningen, information om företag som vi besökt och
mycket annat.

Hemsida

www.uddevallaindustrihistoriska.se
Föreningen har en mycket omfattande och välbesökt webbplats där antalet besök brukar ligga
kring 1600-1800 i månaden. Den innehåller i huvudsak följande:
Startsida
Allmän information om föreningen, dess organisation, aktiviteter och målsättningar.
Infrastruktur
Utvecklingen i staden vad beträffar vägar, järnvägar, vattenförsörjnings- och avloppssystem, telefon,
telegraf, gas, elektricitet, bredband mm.
Företagsdokumentation
Ca 160 st separata industriföretagsberättelser, och dessutom gemensamma dito för ett stort antal bygg-,
tidnings- och tryckeriföretag.
Bildarkiv
Ett stort antal industrimiljöbilder i olika gallerier och album.
Vidare hundratals olika tidningsartiklar om Uddevallavarvet.
Tidningsarkiv
Ett antal exemplar av olika personaltidningar som Uddevallavarvets "Thordén Times" och "Varvet och vi",
tidningen ”A&C-Nytt” samt en del exemplar av tidningen ”Tigerglimten” från början av 1950-talet.
Allt kan alltså läsas via hemsidan.
Bokarkiv
Här presenteras ett antal olika böcker som skrivits om äldre industrier i Uddevalla.
Flera av de som skrivits om Uddevallavarvet har föreningen dessutom till försäljning.
Filmarkiv
Här finns direktlänkar till filmer om Uddevalla, Bohuslän och gamla industrier.
Gamla Uddevalla
På denna sida finns hela det mycket omfattande materialet om affärsrörelser, industrier etc på olika
adresser i staden som tagits fram av vår arbetsgrupp med samma namn.
Kartor
Ett antal kartor över Uddevalla av olika datum. Det går alltså bra att leta sig fram till olika platser och
gatuadresser såväl som staden ser ut idag som i äldre tider. Mer fascinerande än man kanske först tror.
Övrigt
Information om styrelsens sammansättning, kontaktuppgifter, länkar till andra föreningar i Sverige med
liknande verksamhet etc.
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Medlemskap i föreningen
Enskild medlem 100 kr – Familj 150 kr - Företag/0rganisationer 250 kr.
Föreningens Bankgironummer: 405-8236
(Man skriver sitt namn, adress, telefonnummer, samt ev. E-postadress på inbetalningskortet).

Styrelse
Ordförande:
Sekreterare & webbred:
Kassör:
Vice ordförande:
Ledamot och info.ansv:
Suppleant:
Suppleant:

Lennart Roos
Stefan Brännwik
Kenth Albinsson
Kurt Blomgren
Vambola Kallaste
Ove Johansson
Bo Larsson

Några bilder från verksamheten:

Våra lokaler på Lotcen, Kungsgatan 30

Företagsbesök på Kynningsrud Prefab
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Informationsträff

