Arsmotet.
1
Drygt 30 medlemmar kom till arsmotet som ihleddes med sang och
musik. Det var sju musikanter som framforde eJ antal latar. Sedan tog
Bert Kopp over och de medlemmar som avlidit hJdrades.
Bert Akesson valdes till motesordforande. Han lgick igenom verksamhetsberattelsen som berattar om moten, gavor till!foreningen, varvs- och
sjofartskafe, arbetet med att dokumentera varve~ och sjofarten m.m. Vi
hade 312 medlemmar vid arsskiftet, vilket lir nag@t mindre lin aret innan.
Verksamhetsberattelsen godkandes. Han gick [ocksa igenom kassarapporten som visade pa ett overskott for 2012,, mycket tack vare frivilliga bidrag till foreningen. Aven kassarapporten godkandes. Anders
Gustavsson redogjorde for revisionsberattelsenl som godkandes och
styrelsen gavs ansvarsfrihet.
Styrelsen presenterade verksamhetsplan och budget for ar 2013. Bada
godklindes. Jan-Erik Nordstrom valdes till kasso~ i tva ar och Stig Bratt
till styrelseledamot i tva ar. Till styrelsesuppleanter i ett ar valdes Berti!
Bengtsson och Tage Bengtsson. Till revisor i Itva ar val des Anders
Gustavsson och till revisorsuppleant i ett ar vald~s Ing-Lis Augustsson.
Till valberedning valdes Goran Kristiansson, Uasse Fridell och Lars

~fu~.

I

Styrelsen foreslog oforiindrad medlemsavgift, alltsa 125 kr, for ar 2014.
Arsmotet godkande forslaget. Tage Bengtsson informerade om resan
med Byfjorden och Bert Kopp om varvs- och l sjofartskafe samt om
varvs- och sjofartsdagen som vi arrangerar tillsan?mans med museet och
Gotaiilvdalens Motorhistoriska Forening. Bert IAkesson tackade for
fortroendet och forklarade arsmotet avslutat. Bert Kopp tackade honom
och overliimnade blommor. Erik Olson, som larhnade valberedningen,
avtackades ocksa med blommor.
I
Sedan blev det en kaffepaus innan Micael Ericssdn frfm Vlinersborg tog
over och visade fina bilder pa batar. Han borjade fotografera fartygen
som trafikerar alven hosten 2009 och har idag bilder pa omkring 180
I
olika fartyg. Micael fick blommor som tack.
I
Stig Bratt

Det var battre f"Orr.
Nar Micael Ericsson berattade och visade bilder pa arsmotet slogs man
av att det knappast fmns nagra svenskflaggade fartyg kvar pa alven.
Under senare ar har det skett stora fdrandringar inom svensk sjofart.
Manga fartyg har flaggats ut och det galler naturligtvis aven tonnaget
som trafikerar alven, men fdrandringar har skett tidigare ocksa, t.ex. nar
man gick over fran segel- till angfartyg. I december 1898 fanns foljande
artikel i Trollhattans Tidning.
Angbatar i stallet for segelskutor.
Venerseglame bli alit farre. Den tiden ar langesedan forbi , da skeppame
med sina skutor utOfvade herravaldet pa Venem och GOta elf. De gamla
"gubbame" tala dock gerna om den gyllene tiden och tanka pa den med
saknad. Da var det en bagatell att med sin "galias" segla in 1,000 a 2,000
kronor netto, ibland mycket mer, per ar, ty da fick man "nastan sa
mycket man ville ha" i fraktpengar. Men nu ha "disse harie lee batane",
som skeppame uttrycka sig, trangt undan segelskutoma alit mer och mer
och lerona qvar at dem blatt smasmulorna af arbetet och fortjensten.
Deras gora bestar nu mest i att frakta kalk fran Kinnekulle samt famnved
till Goteborg; och fortjensten ar icke storre an "sa att en natt och ratt kan
re 'sej". Vedskepparne aro mestadels pa samma gang ocksa vedhandlare;
de kopa veden i Varmland eller pa andra orter och salja den i Venersborg eller Goteborg. Utan den bifortjensten skulle det "stort inte ga fdr
en", saga de. Jo-jo- tidema forandras!
Stig Bratt
Arendalsvarvet, varldens modernaste varv.
Den 25 maj 1963, alltsa fdr 50 ar sedan, invigdes Arendalsvarvet i Gateborg av statsminister Tage Erlander. Det betraktades da som varldens
modernaste och mest rationella varv. Redan i mitten av 1950-talet hade
Gotaverken borjat med planering av ett nytt varv, eftersom kapaciteten
var begransad till cirka 50 000 ton vid det befintliga. I december 1958
togs beslutet och i mars aret darpa togs det forsta spadtaget. Varvet fick
en helt ny planlosning och utformning och malet var att skapa en mer
manniskovanlig tillverkning, bl.a. skulle mer arbete utforas inomhus.
Det var Gotaverkens tekniske direktor Nils Svensson som drog upp riktlinjema for det nya varvet.
V arvsomriidet strackte sig omkring 1 km in fran havet och var omkring
300 m brett. Varvet byggdes med en rak produktionslinje med platgard
!angst in, sedan foljde platverkstader, svetsverkstader, skrovhall och tva
parallella byggdockor. Mellan dockorna, som var 334 m langa och 46 m
breda, fanns en utrustningspir och utefter den ena dockan lag

utrustningsverkstader. Produktionen var upplagd enligt lopandebandprincipen. Sektionstillverkningen skedde i flera steg och till slut lyftes
huvudsektionerna ner i dockan och kopplades till skrovet. Allt detta
gjordes inomhus. Man borjade med akterskeppet och skrovet trycktes ut
ur skrovhallen bit for bit pa glidbanor i dockorna. Fartyget var nastan
klart for provtur nar det lamnade dockan. Man kunde bygga fartyg pa
upp till230 000 ton dw.
Konkurrensen var hard och utvecklingen gick snabbt mot annu stOrre
fartyg och annu rationellare tillverkning. Da gallde det att oka byggtakten for att reducera det bundna kapitalet under byggtiden. Erkki
Persson, som var chef fOr Lodose Varfunder nagra ar, hade ideer om hur
detta skulle kunna ga till. Man skulle utnyttja bada dockorna for att
bygga ett fartyg. Forskeppet och akterskeppet skulle byggas samtidigt i
var sin docka. Pa sa satt skulle byggtiden kunna kortas betydligt, menade
han.
Sedan kom oljekrisen som fOljdes av varvskrisen och under andra halvan
av 1970-talet var det star overkapacitet pa tankfartyg. Da borjade varvet
arbeta inom offshore och byggde oljeplattformar, framst for Nordsjon.
Man byggde ocksa varldens stOrsta flytdocka for Murmansk. Den blev
kand under namnet "trasdockan" efter alia bekymmer i samband med
transporten dit. Under andra halvan av 1980-talet gav marknaden for
offshore vika och det beslutades att varvet skulle laggas ner.
Den 21 januari 1989 lamnade det sista fartyget varvet. Det var statsisbrytaren Oden 2. Under de 26 ar som Arendalsvarvet fanns byggdes
dar sammanlagt 107 fartyg och 33 andra flytetyg.
Stig Bratt
Varvsforum.
Arets Varvsforum hOlls i Landskrona den 20 och 21 april och samlade
omkring 60 deltagare som representerade ett 20-tal institutioner,
foreningar m.m. Huvudman for det arligen aterkommande arrangemanget ar Natverket Svenska Varv och syftet med forumet ar att stOdja
och inspirera de olika foreningarna som arbetar med att bevara minnen
fran de svenska varven.
I ar handlade givetvis mycket om varvsstaden Landskrona. Staden firar
sitt 600-arsjubileum och har haft flera varv genom arhundradena.
Oresundsvarvet, som grundades av Arthur Du Rietz, sjosatte det forsta
fartyget 1918 och varvet expanderade myck~t kraftigt efter andra
varldskriget. Mellan aren 1923-1973 fanns iiven Gustafsson & Soners
Varv, som byggde och reparerade triifartyg, fiskeb<\tar m.m.
Vambola Kallaste och Kjell Johansson fran Varvs och Industrihistoriska

foreningen i Uddevalla berattade om Uddevallavarvets grundare Gustaf
Thorden och varvets uppgang och fall samt vad varvsomradet anvands
till idag.
Representanter fran Oskarshamns Sjofartsforening berattade om varvet
som har upplevt manga konkurser och rekonstruktioner genom aren. En
av dem var ju nar Johansson Gruppen gick i konkurs i januari 1982. Det
som aterstar idag ar ett mindre reparationsvarv. De visade ocksa bilder
fran det nya fina sjofartsmuseet som oppnades forra aret.
Andra dagen fick vi h6ra historien om angisbrytaren Bore, som byggdes
vid Kockums i Malmo ar 1894, och nu genomgatt en omfattande
renovering, K-markts och kommit tillbaka till Malmo.
Dagen avslutades med ett besok pa Oresund Drydocks som ingar i
Oresund Heavy Industries AB och idag har verksamhet pa f.d.
Oresundsvarvet De har omkring 100 fast anstallda och driver en
omfattande reparationsverksamhet. De har bade torrdocka och flytdocka
och planer pa att expandera ytterligare. Vi fick en genomgang av
handelseforloppet nar en flytdocka, i november 2011 , slet sig fran varvet
och blev staende langt upp pa land nagra kilometer bort samt hur den
omfattande bargningen gick till. Ett annat foretag i Oresund Heavy
Industries AB ar Oresund Steel Construction. De arbetar med tunga
stalkonstruktioner och hailer ocksa till pa varvet, som fortfarande ar
tamligen intakt med verkstader, fartygsbadd , kranar m.m.
Stig Bratt
Kommande aktiviteter.
Foljande aktiviteter ar inplanerade:
Foreningsmote pa Lyckhem tisdagen den 21 maj kl. 18 och kl. 19
foredrag om Belfast och Titanic pa Lodosehus.
Varvs- och sjofartskafe borjar igen den 1 oktober och hailer pa
t.o.m. den 10 december.
Stig Bratt
Varvs- och Sjofartshistoriska Foreningen i Gota alvdalen
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