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Varvsforum 2018
Nätverket Svenska Varv/Statens maritima museer/ Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening

Välkommen till Uddevalla den 21 – 22 april
Helgen den 21-22 april är det dags för årets varvsforum. I år träffas vi i Uddevalla för att presentera
verksamheter och inspirera varandra. Varvsforum arrangeras på initiativ av Nätverket Svenska
varv där ideella varvshistoriska föreningar, IF-Metall - lokal avdelningar och Statens maritima
museer ingår. Värd för arrangemanget är Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening.
Tid:
Plats:

Lördag 21 april – söndag 22 april, se program på följande sidor.
Lördag på Bohusläns Museum, Museigatan 1, 451 19 Uddevalla.
Söndag Gamla Badhuset – skärgårdsbåtarnas tilläggsplats vid Bäveån.
Anmälan:
Senast 3 april.
Kostnader: Ingen kostnad för deltagande – däremot för middagen. Se information 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 2018.
Lördag 21 april
Bohusläns Museums hörsal, Museigatan 1, 451 19 Uddevalla.
13.00

Välkommen till Varvsforum.
Uddevallaföreningens ordförande Janne Dahl tar emot och hälsar välkommen
tillsammans med överintendent Leif Grundberg vid Statens maritima museer.
Presentation av deltagande föreningar och aktuell praktisk information.
Kommunalrådet Ingemar Samuelsson hälsar deltagarna välkomna till Uddevalla,
berättar om hur varvsnedläggningen 1986 påverkade staden, samt om utvecklingen
därefter.

13.25

Vambola Kallaste berättar om Uddevallaföreningens (UVIhf:s) aktiviteter.
Dessutom presenteras boken Uddevallavarvet – uppstart, organisation och drift.

13.40

Bensträckare.

13.50

Aktuell information från deltagande föreningar.

14.10

“Från gaffelsegel till naturgas”, skeppsredare Dag Engström ger en översikt.

14.45

“Idétorg” och mingel, varvid kaffe och fika serveras. På idétorget presenteras material
från deltagande föreningar samt projekt ”Lindholmens Tidevarv i VR” (Virtual Reality)
presenteras av Jonas Myrstrand.

15.30

”Fartygsutveckling i dåtid och nutid”, presentation av förre tekniske direktören och vice
VD:n vid Uddevallavarvet Stig Bystedt.

16.00

“Batterigeneratorer”, anförande av Bo Callenberg.

16.20

Bensträckare.

16.30

”Sjösättning med Marstrandsmetoden”, presentation av Jan Johansson.

16.50

Genomgång av kvällens och morgondagens program.

17.00

Incheckning på respektive hotell.

19.o0

Middag (bindande förbokning) på Kafé Knape, Norra Hamngatan 9, Uddevalla.
Kostnaden är 425 kr som betalas på plats.
Middagen inkluderar välkomstdrink, förrätt huvudrätt, samt dessert med kaffe. I priset
ingår måltidsdryck (öl eller vatten).
Under middagen berättar Janne Dahl om “Kosthållningen till sjöss för 150 år sedan”.

Söndag 22 april
Samling vid Gamla Badhuset – skärgårdsbåtarnas tilläggsplats vid Bäveån ca, 75m väster om
Västerbron, mitt emot museet - för en guidad tur på Byfjorden.
09.45

Vi samlas vid Gamla Badhuset – och går ombord.

10.00

Båten avgår kl. 10.00. Vi kommer att gå förbi det forna varvsområdena och vidare runt
Byfjorden. Janne Dahl och Vambola Kallaste är våra guider ombord.
Janne Dahl kommer, tillsammans med Lars Linsten, att stå för musikunderhållning.
Under turen serveras kaffe och smörgås ombord.

11.30

Vi lägger till vid Gustafsberg, Sveriges äldsta badort, grundad 1774.

11.35

Vi bjuds på en guidad tur runt Gustafsberg med Uddevallakännaren tillika förvaltande
direktören för Gustafsbergsstiftelsen, Gunnar Klasson.

12.35

Avgång från Gustafsbergs brygga och kort tur tillbaka in i hamnen.
Sammanfattning och summering av Varvforum 2018. Hur går vi vidare?

13.00

Tilläggning vid Gamla Badhuset, slut på Varvsforum 2018.

Sjösättning vid Uddevallavarvet. 68 000-tonnaren Burl S Watson av Rotterdam den 15/9 1960.
Okänd fotograf, Sjöhistoriska museets fotoarkiv

Varvsforum 2018
Anmälan och praktisk information
Tid

Lördag 21 april – söndag 22 april.

Plats

Lördag på Bohusläns Museum, Museigatan 1, 451 19 Uddevalla.
Söndag samlas vi vid Gamla Badhuset – skärgårdsbåtarnas tilläggsplats vid Bäveån ca, 75m väster om
Västerbron, mitt emot museet - för en guidad tur på Byfjorden.
Anmälan: Senast 3 april.
Kostnader: Ingen kostnad för deltagande – däremot för middagen.

Hotell
Boende bokas på egen hand.
Tips på hotell inom gångavstånd:
Hotell Carlia (specialerbjudande). Dubbelrum 1150 kr, enkelrum 810 kr. Tele: 0522-141 40.
(Normalpriset för ett dubbelrum på Carlia ca 1400-1500 kr.)
Hotell Riverside. Dubbelrum 1035 kr, enkelrum 830 kr. Tele: 0522–331 30.
Hotell Viking. Dubbelrum 950 kr, enkelrum 750 kr. Tele: 0522-304 00.

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 (måste föranmälas) på lördag kostar 425 kr och betalas på plats. Kafé Knape, Norra
Hamngatan 9. Middagen inkluderar välkomstdrink, förrätt (räkcocktail), huvudrätt (ugnsbakad lax)
samt dessert med kaffe. I priset ingår måltidsdryck (öl eller vatten).
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 ges möjlighet att
presentera material och berätta om sin verksamhet under programmet och på idétorget.
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!

