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LÖDÖSE. Ända sedan 
medeltiden har det 
byggts skepp i Göta 
älvdalen. 

På en sträcka av sju 
mil låg hela 25 varv, de 
fl esta i området kring 
Lödöse.

Genom Varfs- och 
sjöfartshistoriska för-
eningen i Göta älvdalen 
bevaras historien och 
fortsätter att fascinera 
genom generationer.

Olof Trätälja – värmländsk 
sagokung, men även namnet 
på ett lastfartyg som bygg-
des på Thorskogs varv i 
Lödöse 1879. Med en ålder 
på 134 år tillhör det världens 
äldsta registrerade lastfartyg 
och det häpnadsväckande 
är att det fortfarande går i 
trafik.  Genom åren har det 
döpts om ett flertal gånger 
och går idag under namnet 
”Sydfart”. Även om det nu 
ligger i Kalmar är det ingen 
i Lödöse-trakten som glöm-
mer var det tillverkades.

Bortsett från Uddevalla-
varvet var Thorskogs varv 
Bohusläns största och mellan 
1870 och 1920 byggdes där 
omkring 200 båtar, de flesta 
efter egna konstruktioner. 

På väggen i samlingslo-
kalen i Lödöse som tillhör 
Varfs- och sjöfartshistoriska 
föreningen i Göta älvdalen 
hänger berättelsen om Olof 
Trätälja inramad. Det är 
långt ifrån den enda histo-
rien som intresserar fören-
ingens 300 medlemmar. 

Varvsarbetare
Runt fikabordet avlöser dis-
kussionerna varandra och 
alla kretsar de kring samma 
sak, nämligen de 25 varv 
som vid förra sekelskiftet låg 
så tätt att arbetarna kunde 
vinka till varandra. Båtbyg-

garkonsten hade starkt fäste 
i Lödöse och är än i dag en 
stolthet för hela området. 
Två som var med då det 
begav sig är Rune Persson 
och Jan-Erik Nordström, 
som båda jobbade på Lödöse 
varv innan den sista båten 
levererades 1979. 

De vittnar om en tid då 
båtbygge pågick utmed hela 
Göta älvdalen, med undan-
tag från Ale där man istället 
byggde hus. 

– Man har hittat spår av 
båtbygge i trakten sedan 
1300-talet. På 1700-talet 
besöktes Lödöse, eller Sankt 

Peders socken som orten 
hette då, av skeppsbyggeriets 
fader Fredrik Henrik af 
Chapman. I hans memoarer 
står att han byggde en spa-
nienfarare i Lödöse, berättar 
Åke Karlsson, föreningens 
historieexpert. 

Medlemmarna har många 
spännande historier att 
berätta, vilket de gärna gör. 
Vissa fenomen har lämnat 
spår som finns kvar än i dag. 

”Dyngebjörn”
Letar man riktigt noga i 
åkermarken i Göta älvda-
len är chansen stor att finna 
bitar av porslin. Kanske med 
namnet på något av Göte-
borgs gamla hotell skrivet på. 

Hur kan detta då komma 
sig?

I slutet av 1800-talet till 
mitten av 1900-talet fanns en 
bogserbåt som hette Björn 
som drog flera pråmar efter 
sig med gödsel som lant-
brukarna beställt från Göte-
borg.  Blandningen bestod av 
latrin och torvströ. Förutom 
avloppsavfall åkte även andra 
saker med, som trasiga tall-
rikar och flaskor. Skärvorna 
i marken är ett minne från 

tiden då ”Dyngebjörn”, som 
den kallades i folkmun, trafi-
kerade Göta älv.

I samlingslokalen i Lödöse 
träffas föreningens medlem-
mar regelbundet och för-
utom utflykter i området gör 
man även en årlig studieresa 
som anknyter till varvs- och 
sjöfartshistoria. 

Idag finns ingen verksam-
het kvar på något av de 25 
varven, men de industrihisto-
riska minnena finns väl beva-
rade på Lödöse museum. I 
samarbete med Varfs- och 
sjöfartsföreningen har en 
utställning skapats, som visar 

hur verksamheten satte sin 
prägel på både bygden och 
människorna. 

– Allt eftersom tiden går 
suddas spåren efter de gamla 
varven ut. I samband med att 
den nya motorvägen byggdes 
försvann det sista av Bohus 
varv. Syftet med vår fören-
ing är att värna om det gamla 
båtarvet, säger ordförande 
Bert Kopp.
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Låter historien leva vidare. Stig Bratt, Åke Karlsson, Rune Persson, Lars Grundberg, Bert 
Kopp och Jan-Erik Nordström, alla medlemmar i Varfs- och sjöfartshistoriska föreningen i 
Göta älvdalen, visade runt i föreningslokalen i Lödöse. 

Åke Karlsson, föreningens historieexpert visade upp gamla 
välbevarade ritningar.

Verktyg som användes på varven fi nns kvar än idag. 

Allt som kan härledas till skeppsbyggeriet i Göta älvdalen är av intresse.

Kan sin skeppshistoriaKan sin skeppshistoria
– Varven och båtbygget fascinerar fortfarande
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