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LÖDÖSE. Varvs- och 
Sjöfartshistoriska för-
eningen i Göta älvdalen 
firar 10-årsjubileum.

Lagom till jubileums-
firandet passar fören-
ingen på att släppa sin 
tredje bok ”Thorskogs 
Mek. Verkstad och 
Skeppsvarv 1867-
1926”.

– Vi fortsätter att 
dokumentera allt 
intressant material som 
vi kommer över och 
har planer på att ge ut 
ytterligare en publi-
kation om ett par år, 
säger Erik Olson, som 
varit föreningens ordfö-
rande sedan bildandet.

Torsdagen den 25 septem-
ber 1997 bildades Varfshisto-
riska Föreningen i Göta älv-
dalen vid ett möte på Lödöse 
Museum. Ett 80-tal person 

kom till mötet där beslut togs 
om att bilda föreningen som 
ska verka för att bevara, öka 
och sprida kunskap om varvens 
och de varvsanställdas betydel-
se och historia, från Vänern till 
Bohus.

– För två år sedan bytte vi 
namn till Varvs- och Sjöfarts-
historiska Föreningen för att 
bredda verksamheten ytterli-
gare, säger Erik Olsson.

Initiativtagare till förening-
ens bildande för tio år sedan 
var Eric Persson, som  hade 
forskat och samlat uppgifter 
om varven i älvdalen under 
flera år. Den kulturskatten har 
förädlats och utökats under 
årens lopp.

– Vårt problem just nu är att 
vi inte har personella resurser 
att registrera allt material som 
kommer in. Det skulle behövas 
scannas och läggas in i datorn, 
säger Bert Kopp, vice ordfö-
rande.

Månatliga möten
Styrelsen sammanträder i för-
eningens lokal på Lyckhem, en 
gång i månaden. Vid sidan av 
styrelsen finns också särskil-
da arbetsgrupper, som bland 
annat jobbar med publikatio-
ner och tillfälliga temautställ-
ningar.

– Vi har även en modell-
grupp som har gjort model-

len av Lödöse Varv. Modellen 
finns att beskåda på Lödöse 
Museum där vi har en perma-
nent utställning, säger Bert 
Kopp.

Varvs- och Sjöfartshisto-
riska Föreningen arrangerar 
också kafékvällar varje tisdag 
i Lyckhem. 

– Vi har program inplane-
rade varannan tisdag. Nu på 
tisdag kommer Kurt Johans-
son och berättar om sitt arbete 
i Ströms sluss. Han ska också 
sjunga och spela tillsammans 
med Gunnar Olsson och 
Nils Olofsson, berättar Erik 
Olson.

Reser tillsammans
Resor är en självklar del i fören-
ingens verksamhet. En eller två 
gånger om året inbjuds med-
lemmarna, som idag uppgår 
till cirka 330, till intressanta 
utflyktsmål med koppling till 
varvs- och sjöfartsindustrin.

– Vi har varit runt på många 
historiskt spännande platser 
och resorna skapar en fin sam-
hörighet i föreningen. Den so-
ciala aspekten ska icke förring-
as, säger Erik Olson.

Jubileumsfirandet äger rum 
idag (läs lördag) på Lödöse 
Museum, dit ett 100-tal gäster 
har anmält sitt intresse. På 
programmet står gemensam 
lunch, musikunderhållning 

med Ing-Marie Romell och 
Ann-Christin Persson samt 
en historisk tillbakablick av 
Vilgot Johansson, Skärhamn, 
om Johansson-gruppens enga-
gemang i varven i Lödöse och 
Oskarshamn.

– Vi tar också tillfället i akt 
att presentera vår nya bok. För-
hoppningsvis ska vi kunna sälja 
några av de 700 exemplar som 
vi har tryckt upp, säger Bert 
Kopp.

Lokaltidningen ber att få 
gratulera Varvs- och Sjöfarts-
historiska Föreningen i Göta 
älvdalen till sina 10 år och 

önskar givetvis lycka till i fram-
tiden.

Varvs- och Sjöfartshistoriska Föreningen firar 10 år

STYRELSEN
Styrelsen för Varvs- och Sjöfarts-
historiska Föreningen i Göta älvda-
len har följande utseende: Erik Olson 
(ordförande), Bert Kopp (vice ordfö-

rande), Tage Bengtsson (kassör), Stig 
Bratt (sekreterare), Bertil Bengtsson, 
Åke Karlsson, Jan-Erik Nordström, 
Gunnar Olsson och Björn Sörgaard.

v Utgångspris 995 000:-

v 4 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 104 kvm, biyta 61 kvm

v Tomt 1 009 kvm Trädgård

v Byggt 1934
v Adress: Trastvägen 17

Ombyggt och renoverat på 2000-talet med bl.a. ny fasad, nya fönster, nytt tak, nytt kök mm. Omtyckt

läge i lugnt centralt bostadsområde. Ring för visningstid fredag 19/10.

Webbnr: 5251-20156, 0520-18144

LILLA EDET - CENTRALT

v Utgångspris 1 750 000:-

v 6 rok, varav 5 sovrum

v Boyta 177 kvm

v Hiss: Nej.

v Tomt 6 400 kvm Trädgård och naturtomt, äng

v Byggt 1978
v Adress: Östergård 132

v Visas sön 21/10

Fritt läge, renoverat med hög kvalitet. Dubbelgarage.

Ladugård med 2 hästboxar.

Ring för visningstid. Webbnr: 5251-20226, teo. 0520-18144

LILLA EDET - VÄSTERLANDA

Lilla Edet 0520-181 44• www.fastighetsbyran.se

v Utgångspris 925 000:-

v 4 rok, varav 2 sovrum

v Boyta 90 kvm, biyta 20 kvm

v Tomt 4 259 kvm Trädgård och naturtomt

v Byggt 1929, ombyggt 2001

v Adress: Hålleröd 129

v Visas torsdag 18/10. Ring för tidsbokning!

Högt enskilt läge med utsikt över nejd och älv, renoverat på 2000-talet med varsam hand och mycket

gammalt bevarat. Vacker kakelugn, "pelargonerveranda" mm. Nybyggd 2-bils Carport.

Tel: 0520-181 44 Webbnr: 5251-20223

VESTEN - HJÄRTUM

tel.

I LYCKHEM
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Lagom till jubileumsfiran-
det släpper Varvs- och Sjö-
fartshistoriska Föreningen 
sin tredje publikation, som 
bär namnet ”Thorskogs Mek. 
Verkstad och Skeppsvarv 
1867-1926”.

För ett hälsosammare liv

Du är väl med och sätter Ale 
i rörelse i höst!
Det är dags för första dragningen! 
Har du fyllt i aktivitetskortet så
posta det senast 19 oktober för chans 
på vinst i första dragningen.

Ladda batterierna!  – Hösten blir lättare om 
du ger dig själv frisk luft och rörelse. 
Det krävs inte mycket för att få positiva 
effekter och det är aldrig för sent att börja.

Höstens Friska Tag-satsning pågår 10 veckor, v 37-47 och alla alebor är 
välkomna. Du blir piggare, mår bättre och har chansen att vinna fi na priser. 

Nya Aktivitetskort hämtas på:
• Vårdcentralen och folktandvården i Bohus, Nödinge, Älvängen och
 Skepplanda.
• Biblioteken i Surte, Nödinge och Skepplanda.
• Apoteken i Nödinge och Älvängen.
• Ica Älvängen och Ica Nödinge

För att delta i andra dragningen – posta senast 23 november.

LE KOMMUNA

Erik Olson och Bert Kopp är två av eldsjälarna i Varvs- och 
Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen som nu firar 10-
årsjubileum.


