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Planera gärna in nedanstående händelser i er kalender:
Ett föredrag med deltagande av en representant för Benders Sverige AB om detta,
Sveriges ledande företag inom sten- och betongprodukter, som etablerat sig i Uddevallavarvets/Volvos/Autonovas/Pininfarinas f.d. fabrikskomplex på Kärra-området.
Det hela äger rum i Bohusläns Museums Hörsal tisdagen den 10 november kl. 18.30.
Vårt medlemsmöte måndagen den 7 december kl. 18.00 i vår lokal på Lotcen.
Vi kan då även utlova ett – som vanligt - underhållande föredrag av Janne Dahl.

Föreningens övergripande målsättningar
Att driva och stötta konkreta projekt om Uddevallas industri och företags historia.
Att ta vara på bilder och dokument om svunna industriepoker samt digitalisera dessa.
Att samarbeta med ideella, offentliga och privata organisationer och privatpersoner.
Att delta i regionala och nationella nätverk kring varvs- och övrig industrihistoria, arbetslivshist. etc.
Att förmedla insamlade kunskaper, inte minst till unga (skolelever) i Uddevalla kommun.

Varvsgruppen (höstens första träff: måndagen 7/9 kl. 9 på Lotcen)
Gruppen, ca 6-7 personer, som samtliga arbetat på Uddevallavarvet, ägnar sig åt att dokumentera denna
stadens utan jämförelse största och viktigaste industri genom tiderna.
Gruppen jobbar delvis med de olika projekt föreningen driver (se vidare nedan).
Huvuddelen av arbetet går dock ut på att organisera, systematisera och digitalisera det mycket omfattande
bildmaterial föreningen förfogar över – ett grannlaga arbete med tanke på de ca 75-80 000 bilder i olika
format (pappers-, dia, och negativ-bilder) som föreningen förfogar över.
Vidare att försöka identifiera och dokumentera alla olika personer som förekommer på bilderna.
Över hälften av medlemmarna i föreningen har f.ö. någon slags anknytning till Uddevallavarvet.
Under dess 40-åriga existens byggde Uddevallavarvet hela 221 fartyg av olika typer och storlekar.
Lite märkligt att tänka sig nu, men ett faktum är att endast åtta av dessa fartyg ännu seglar på de stora
haven. Alla de övriga har skrotats.

Industrigruppen
Denna grupp om sex personer dokumenterar äldre och nyare Uddevalla-industrier. Verksamheten kan tex
bestå i att intervjua ägare och anställda i nedlagda företag, eller i att genomföra studiebesök och intervju-er

på fortfarande existerande företag. De företagsbeskrivningar som detta resulterar i publiceras sedan på vår
hemsida. Företagsintervjuer, oftast kombinerade med studiebesök, som genomförts sedan gruppens allra
första möte i september år 2013:

Uddevalla Förr-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 tillbaks.
Mellan 6 000 och 6 500 adresser dokumenterats, och allt finns uppladdat på hemsidan. Materialet kompletteras dessutom kontinuerligt genom att man forskar mer i detalj i historiken kring de olika företagen.
Gruppen om f.n. 6-7 personer har en arbetssession sista onsdagen varje månad.

Pågående projekt
Uddevallavarvets Organisationshistorik

Detta projekt drivs av Industrigruppen. Den ursprungliga ambitionen var endast att dokumentera var-vets
organisation och dess utveckling från etableringen 1946. Från en blygsam start med endast 13 st. A4-ark
med linjeorganisationsscheman har dock projektet nu växt ut med besked.
Nu beskrivs således en mycket stor del av verksamheten på varvet, hur det drevs, vilka nyckelpersonerna
var etc. på inte mindre än ca 300 A4-ark i text och bild.
Det hela kan ses som ett komplement till boken ”Uddevallavarvet 1946-1986” som utgavs år 2008, men
med annorlunda inriktning och innehåll.
Från projektstarten den 7 november 2014 har ett tjugofemtal intervjuer med f.d. varvsanställda, och dessutom flera forskningssessioner på Landsarkivet i Göteborg, genomförts. På Landsarkivet finns det bortåt
100 hyllmeter dokumentation om Uddevallavarvet i form av mötesprotokoll, kontrakt, personalhandling-ar
och räkenskaper. Projektet har nu kommit så pass långt att ”råmaterialet” i allt väsentligt är klart. En
systematisk genomgång av det hela skall nu göras med en intern referensgrupp för att få det så komplett
och korrekt som möjligt. Hur materialet skall publiceras när det är helt klart får vi ta ställning till då.

Föreningens Janne Dahl och Arne Larsson i Landsarkivets forskningssal i Göteborg.

Industrihistorisk fotoutställning

Detta projekt består i skapandet av en fotoutställning med ett antal bilder i stort format på olika kända och
representativa Uddevallaindustrier. Till bilderna kommer informativa texter att fogas.
Utställning kommer att bli ambulerande, alltså inte fast installerad.

Digitala bildspel om Uddevallavarvet

Varvsgruppen håller på med att skapa två nya bildspel inklusive filmade intervjuer om Uddevallavarvet
som skall kunna visas i olika sammanhang. Varje bildspel tas fram i en version med ingående speaker-röst,
och en utan. Versionen med tal skall kunna laddas upp på vår hemsida samt ev. Facebook och Youtube för
att var och en skall kunna ta del via sin hemdator. Versionen utan tal skall t ex användas i sammanhang där
vi själva håller föredrag, där alltså själva står för talinslagen.

Strejkerna på Uddevallavarvet

Projektet, som leds av Jan-Erik Hansson, har som mål att ta fram fakta kring strejkerna. Det hela skall vara
klart i höst och sannolikt publiceras på vår hemsida.

Företagsutvecklingen på de forna varvsområdena

Med anledning av att det är 30 år sedan beslutet att lägga ner Uddevallavarvet togs, har föreningen genomfört ett projekt att dokumentera företagsutvecklingen på de forna varvsområdena i text och bild samt
på film. En noggrann inventering av företag som bildats och verkar på området, respektive företag som
köpts upp, lagts ner eller avflyttat har genomförts. Beslut har nu tagits att resultatet av projektet skall
utgöra ett separat avsnitt i dokumentationen om Uddevallavarvets Organisationshistorik.

Boken om El AB Andersson & Callenberg
Boken, som omfattar ca 280 sidor och kom ut i början av oktober 2014, finns till försäljning på Bohusläns
Museum, ABF Studieförbunds kontor, klädaffären deVal och Lotcens Kafé.

Andra föreningsaktiviteter
Föredrag

Föreningen håller i olika sammanhang föredrag om Uddevallavarvets och andra lokala industriers historia,
och omspänner tiden från mitten av 1800-talet ända fram till nutid. Föreningen har vidare nyligen
kontaktat alla skolledare (rektorer) i Uddevalla och erbjudit sådana föredrag för skolklasser. Målgrupperna
är från årskurs sex och uppåt. Många unga vet faktiskt inte ens att vi har haft ett världsledande skeppsvarv i
Uddevalla i relativ närtid.

Varvsforum

Nätverk Svenska Varv/Statens maritima muséer anordnar årligen så kallade Varvsforum-träffar.
Föreningen medverkade sålunda i Varvs- och Sjöfartshistoriska föreningen i Göta Älvdalens givande
Varvsforum-träff den 9 och 10 maj i Trollhättan respektive Lödöse.

Kulturarvsdagen 13 september

Föreningen kommer att medverka vid Kulturarvsdagen på Bohusläns Museum söndagen den 13 sept.
Den kommer att ha temat ”Människans värv och verk – en resa i industri- och teknikhistoria”.
Följande hålltider gäller under dagen:
Hörsalen kl 11.00-12.00
Uddevalla perioden 1850-1950; Stefan Brännwik och Janne Dahl visar bilder och berättar om Uddevallas
infrastrukturutveckling – sjöfart, järnvägar, vägar, bilar och bussar, gas och elektricitet, telegraf och
telefon, radio, vatten och avlopp mm, och dess betydelse för industriernas framväxt.
Hyllan kl 13.00-15.00
Museet visar upp bilder från sina samlingar.
Här kommer besökare få titta på bilderna och försöka identifiera industrier, platser och människor.
Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska deltar på Hyllan för att bistå vid identifieringsarbete. Får även
tillgång till ett bord där föreningen kan visa upp sin verksamhet, svara på frågor, sälja böcker osv.
Bohusläns Föreningsarkiv deltar med skärm med foton, tidningsurklipp och information.
Spisrummet kl 15.00-16.00
Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening visar film om Uddevallavarvet, ca 53 min lång.

Torp

En sektion av handelsområdet på västra Torp kommer att återinvigas någon gång under hösten.
Föreningen skall vara med och visa upp våra aktiviteter, liksom vi gjort vid andra liknande tillfällen.

Hemsida

www.uddevallaindustrihistoriska.se

Föreningen har en mycket omfattande och välbesökt hemsida (website) till vilken antalet besök numera
brukar ligga på runt tvåtusen i månaden. Den innehåller följande huvudrubriker:
Startsida
Infrastruktur
Företagsdokumentation
Bildarkiv
Tidningsarkiv

Blogg

Bokarkiv
Filmarkiv
Uddevalla Förr
Kartor
Övrigt

www.blogg.uddevallaindustrihistoriska.se

Föreningen driver parallellt med hemsidan Uddevalla Industriblogg.
Bloggen innehåller information om intressanta saker som hänt, vad som närmast är på gång i föreningen och
liknande.

Medlemskap i föreningen
För enskild medlem kostar det 100 kr – Familj 150 kr - Företag/0rganisationer 250 kr.
Föreningens Bankgironummer: 405-8236
(Skriv bara namn, adress, telefonnummer, samt ev. E-postadress på inbetalningskortet).
112 personer är för närvarande medlemmar i Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening.

Föreningens styrelse
Ordförande:
Vice ordför:
Kassör:

Lennart Roos
Kurt Blomgren
Kenth Albinsson

Ledamot och infoansvarig: Vambola Kallaste
Sekreterare & webbred.:
Stefan Brännwik
Suppleanter:
Ove Johansson och Bo Larsson

Övrigt
Inbjudan till 2015 års filareträff måndagen 7 september kl. 18

Det är åter dags för ”filareträff” på Lotcen. Detta berör alla som jobbade på Uddevallavarvets avd. 3661.
Alltså ”utefilare”. Ni är hjärtligt välkomna måndagen den 7 september och som förr om åren träffas vi i
Varvs- och Industrihistoriska föreningens lokal på Lotcens 3:e våning.
Även i år skall vi visa bilder från varvets arkiv som säkert är intressanta. Under kvällen hinner vi säkert också
med lite fika, trots allt snack om ”hur bra det var förr i tiden”. Fikat till självkostnadspris 30 kr. per person.
Vi vill att ni ringer Kjell Johansson på telefon 0522-330 79, eller skickar e-post till kjelljo@comhem.se om ni
vill vara med på träffen. Anmälan beror på att vi måste beställa kaffet och macka.
Hjärtligt välkomna önskar Kjell och Vambola

Vambola funderar

Vår förening har i dagens läge 112 medlemmar, men i mitt tycke borde vi vara minst 250-300.
För ett tag sedan besökte Sture Karlsson samt jag Varvsforum som hölls i Trollhättan och Lödöse.
Det var Varvs- och Sjöfartshistoriska föreningen i Göta Älvdalen som var värdar för oss.
Föreningen där har lite över 400 medlemmar, och disponerar ett rum på Lödöse museum, samt tre rum i
en av kommunen ägd fastighet mitt i samhället - helt hyresfritt.
Åter till vår medlemsstatistik: Av föreningens 112 medlemmar har 22 st. jobbat på Filareavdelningen, Uddevallavarvet. Att vi är 22 kan man tacka Kjell Johansson, och delvis även ”den som funderar”, för.
Vi har alltså påverkat våra forna arbetskamrater att gå med i föreningen.
De senaste åren har vi haft ”Filareträff” på Lotcen där man berättat minnen (som vissa givetvis har hört ett
flertal gånger). Vi har också visat bilder från varvet, bl.a. av filares verksamhet. Under kvällen har man även
fikat och för övrigt haft mycket trevligt.
Alltså det går givetvis att värva flera medlemmar till föreningen. På Uddevallavarvet fanns ett tjugotal olika
yrkesgrupper som hörde till metall, varav Filaregruppen var en av dessa.
Det fanns även en hel del tjänstemän (ca 500 när varvet lades ner) som fick sin lön från ”statens kassakista”.
Var är ni alla som ännu finns kvar efter nedläggningen, kom med i föreningen, då är vi snart över 300.

Vid 2013 års ”filareträff” infann sig 28 av 52 inbjudna filare från avd. 3661 som vi skickade inbjudan till.
Alltså mer än hälften kom. Flertal av dessa blev även medlemmar i Varvs och Industrihistoriska föreningen.
Här ser vi hela gänget under bockkranen som finns på Lotcens 3.e våning. Förra året (2014) var vi 26 som
träffades. Förhoppningen är att till årets träff 7 september 2015 skall vi bli minst lika många som föregående år.
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