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Varvsforum 2017
Nätverket Svenska Varv/Statens maritima museer/Sällskapet Galärerna

Välkommen till Stockholm den 22 – 23 april.
Helgen den 22-23 april är det dags för årets varvsforum. I år träffas vi i Stockholm för att
presentera verksamheter och inspirera varandra. Huvudman för arrangemanget är Nätverket
Svenska varv. Där ingår ideella varvshistoriska föreningar, IF-Metall med lokala avdelningar, och
Statens maritima museer.
Tid: Lördag 22 april – söndag 23 april, se program på följande sidor.
Plats: Lördag på Museifartygen vid Galärvarvet (vid Vasamuseet), söndag på Sjöhistoriska museet.
Anmälan: Senast 3 april.
Kostnader: Ingen kostnad för deltagande – däremot för middagen. Se bifogad info nedan.
Målgruppen är föreningar, enskilda och institutioner som arbetar för att bevara och förmedla minnen
från de svenska varvens storhetstid. Nätverket Svenska varv vill understödja och inspirera lokala
projekt samt arbeta för att initiera dokumentationer, forskning och utställningar som belyser varvens
betydelse i industrisamhället. Statens maritima museer samordnar det löpande arbetet.
På följande sidor i denna inbjudan finns program och på sista sidan praktisk information om boende,
anmälan och kostnader.
Mer information på www.sjohistoriska.se eller kontakta:
Claes Wollentz, Statens maritima museer, telefon 0455-359 358, e-post: claes.wollentz@maritima.se
Hjärtligt Välkommen!

Leif Grundberg
Överintendent

Preliminärt program för Varvsforum 2017
Lördag 22 april
Museifartygen, Galärvarvet, samling vid Galärvarvspiren som ligger på baksidan av Vasamuseet.
Vid dåligt väder går vi gemensamt till Vasamuseets Lilla filmsal för inledningen av programmet.
13.00

Välkommen till Varvsforum.
Leif Grundberg, överintendent, Statens maritima museer.
Gunilla Carlsson, riksdagsledamot och vice ordförande i Kulturutskottet.
Tommy Dahlström, ordförande för Sällskapet Galärerna.
Praktisk genomgång av lördagens program som innehåller flera aktiviteter där vi delar
in oss i grupper.







Utställning om Galärvarvet, ombord på Sankt Erik. Sällskapet Galärerna.
Film om Galärvarvet, ombord på Sankt Erik.
Om varven i Stockholm en presentation av Åke Nilsson, Sällskapet Galärerna.
Kaffe och smörgås serveras på Sankt Eriks akterdäck cirka 14.30 -15.00.
Guidade turer på Galärvarvsområdet, Sällskapet Galärerna.
Visning ombord på isbrytaren Sankt Erik och fyrskeppet Finngrundet.

16.30

Incheckning på hotell eller förflyttning direkt till Sjöhistoriska museet där
förfriskningar finns att köpa. (Buss 69 från Djurgårdsbron eller ca 20 min promenad
från Vasamuseet.)

18.00

Samling på Sjöhistoriska museet med gemensam middag.

Söndag 23 april
Sjöhistoriska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 24.
09.30

Samling på Sjöhistoriska museet.
Hans-Lennart Ohlsson, museichef hälsar välkommen.

09.45

Historien om Musköbasen, Åke Nilsson och Ulf Wahlström, Sällskapet Galärerna.

10.45

Kaffe och bulle.

11.00

I spåren av varven - om fanor, konstverk och romaner. Kjersti Bosdotter från IF Metall.

11.45

Varvet runt - presentationer från Varvshistoriska föreningar, pågående projekt och
kommande verksamheter.
Summering av årets Varvsforum och diskussion om hur vi går vidare.

12.15

Visning av Sjöhistoriska museet.

13.00

Slut. Möjlighet finns att äta lunch på museet.

Varvsforum 2017.
Anmälan och praktisk information.
Tid.
Lördag 22 april – söndag 23 april.

Plats
Lördag på Galärvarvet, museifartygen vid piren bakom Vasamuseet.
Söndag på Sjöhistoriska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 24.

Hotell - Vandrarhem

Boende bokas på egen hand.
Tips: Stiftelsen Drottning Victorias örlogshem www.orlogshemmet.com/ / tel 08-611 01 13
eller STF vandrarhem af Chapman & Skeppsholmen, www.svenskaturistforeningen.se/
tel 08- 463 22 66

Tid för anmälan, senast 3 april, men boka hotell så snart som möjligt!
Senast 3 april till claes.wollentz@maritima.se eller på telefon 0733– 40 16 40.

Kostnad

Ingen kostnad tas ut för deltagande vid Varvsforum. Kaffe med smörgås eller bulle ingår lördag och
söndag.

Middag
Middag på Sjöhistoriska museet, lördag kostar 300 kr och betalas på plats. Måste föranmälas.
Vid anmälan meddela om ni önskar specialkost.

Obs – viktigt vid anmälan:



Meddela deltagande vid middag.
Meddela önskemål om specialkost.

Föreningspresentationer
Bidra gärna med presentationer av verksamheter och framtidsplaner. Alla föreningar som deltar vid
Varvsforum inbjuds att presentera material och berätta om sin verksamhet.
Anmäl till Claes Wollentz om ni har material att presentera.

Frågor

Är det några frågor kontakta:
Claes Wollentz, Statens maritima museer - Nätverket Svenska Varv, 0733-40 16 40.

Välkommen!

