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Varvsforum 2019
Nätverket Svenska Varv/Statens maritima och transporthistoriska museer
Varvshistoriska föreningen i Landskrona

Välkommen till Landskrona den 11 – 12 maj
Helgen den 11 – 12 maj är det dags för årets varvsforum. I år träffas vi i Landskrona för att
presentera verksamheter och inspirera varandra. Varvsforum arrangeras på initiativ av Nätverket
Svenska varv där ideella varvshistoriska föreningar, IF-Metall - lokalavdelningar och Statens
maritima och transporthistoriska museer ingår (SMTM). Värd för arrangemanget är
Varvshistoriska föreningen i Landskrona.
Tid: Lördag 11 maj – söndag 12 maj, se program på följande sidor.
Plats: Lördag på Landskrona museum, filmsalen. Slottsgatan 8, Landskrona.
Söndag åker vi till Helsingör för besök på Varvsmuseet. Se information i programmet.
Anmälan: Senast 23 april.
Kostnader: Ingen kostnad för deltagande – däremot för middagen och lokala transporter. Se bifogad
information sist i inbjudan.
Målgruppen är föreningar, enskilda och institutioner som arbetar för att bevara och förmedla minnen
från de svenska industrivarvens 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 och transporthistoriska museer samordnar det löpande arbetet.
Mer information på www.sjohistoriska.se eller kontakta:
Karolina Matts, Statens maritima och transporthistoriska museer, telefon 08 – 519 549 58,
e-post: karolina.matts@maritima.se
Hjärtligt Välkommen!

Leif Grundberg
Överintendent

Varvsforum 2019
Anmälan och praktisk information
Tid
Lördag 11 maj – söndag 12 maj.
Plats:
Lördag 11 maj på Landskrona museum, filmsalen. Slottsgatan 8, 261 31 Landskrona.
Söndag 12 maj åker vi gemensamt till Helsingör för besök på Varvsmuseet-Samling vid Rådhustorget i
Landskrona klockan 09.00 på söndag.
Anmälan:
Senast 23 april. Se nedan.
Kostnader:
Ingen kostnad för deltagande, entré till Varvsmuseet ingår– däremot kostar middagen 229 kr. Resa
Landskrona – Helsingborg kostar 55 kr och färjan till Helsingör kostar enkel 49 kr.

Boka hotell så snart som möjligt!
Boende bokas på egen hand. Till exempel:
”Kronan Hamnhotell”. Lilla Strandgatan 11. Tel: 0418-44 63 60
Prisnivå: Enkelrum 895 kr, dubbelrum 1 080 kr. www.hamnhotelletkronan.se. Avstånd 500 m från
museet.
”Hotell Chaplin”. Östergatan 108. Tel: 0418-163 35
Prisnivå: Enkelrum 895 kr, dubbelrum 995 kr. www.hotelchaplin.se. Avstånd 500 m från museet.
”Hotell Öresund”. Sofia Albertina plats 5. Tel: 0418-47 40 00.
Prisnivå Enkelrum 1490 kr, dubbelrum 1 690 kr. www.hotelloresund.se. Avstånd 200 m från museet.
”STF Vandrarhem”. St Olofsgatan 15. Tel: 0418-120 63.
Prisnivå: Enkelrum ej medlem 350 kr, dubbelrum 500 kr. www.svenskaturistforeningen.se. 1 k m till
museet.
”Marienborg Guesthouse” Säbygatan 13. Tel 0703 36 56 70 www.marienborg-guesthouse.com Avstånd
500 meter från museet. Prisnivå: Enkelrum 600 kr, dubbelrum 650 kr Frukost 80 kr.

Middag

Buffén på lördag kostar 229 kr och betalas på plats. Måste föranmälas.

Anmälan, senast 23 april

Anmälan helst med e-post till: karolina.matts@maritima.se i annat fall telefon 08–519 549 58.

Obs – viktigt vid anmälan:



Meddela deltagande vid buffé.
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. Informera om
detta vid anmälan.

Frågor
Karolina Matts, Nätverket Svenska varv och Statens maritima och transporthistoriska museer
telefon 08 – 519 549 58,
Välkommen!

Preliminärt program för Varvsforum 2019
Lördag 11 maj
Landskrona museum, filmsalen. Slottsgatan 8, Landskrona
13.00

Välkommen till Varvsforum.
Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg hälsar välkommen och berättar om
Landskronas utveckling efter varvskrisen.

13.30

Ove Elf, ordförande i Varvshistoriska föreningen i Landskrona och Karolina Matts från
SMTM går igenom programmet med praktisk information samt presentation av
deltagare.

13.45

Öresund Drydocks - om utvecklingen inom varvsverksamheten i Landskrona. Magnus
Malmström.

14.15

Inredning av kryssningsfartyg. Cecilia Kinnison, marin interiörarkitekt.

14.45

Ny bok på gång om Öresundsvarvet. Lars Berggren, Centrum för Arbetarhistoria.

15.00

“Idétorg” och mingel, varvid kaffe serveras. På idétorget presenteras material från
deltagande föreningar.

15.30

Presentation av förstudien till ett Varvs- och industrihistoriskt center i Göteborg.
Hans Nilsson, ordförande Varvshistoriska föreningen i Göteborg.

15.50

Projekt ”Lindholmens Tidevarv i VR” (Virtual Reality) om hantverk vid varven förr.
Jonas Myrstrand, Göteborg

16.05

Aktuell information från deltagande föreningar.

16.30

Genomgång av kvällens och morgondagens program.
Incheckning på respektive hotell.

18.30

Middag (måste förbokas) på Siriusrestaurangen Vårbuffé, 229 kr.
Siriusrestaurangen, Borgmästargatan 8. (200 meter från Landskrona museum, 400
meter från Hotell Öresund.)

Söndag 22 april
Resa till Varvsmuseet på Allégade 2. i Helsingör.
Tåg från Landskrona 09.36 som ankommer Helsingborg 09.48.
För att ta sig till stationen i Landskrona går buss nr 3 från Skeppsbron vid hotell Kronan och Venterminalen 09.05 och från Rådhustorget (Landskrona museum) 09.07.
Bussen är på stationen 09 15.
Tåg avgår 09.20 eller nästa tåg 09.36 som är i Helsingborg 09.36 alt 09.48.
(Biljett kan köpas i automat på station eller med bankkort på bussen men inga kontanter.)
Färja från Helsingborg med ForSea, fd Scandlines, avgår 10.10 ankommer Helsingör 10.30. Kostar 49
kr enkel resa. Tur och returbiljett 93 kr. Enklast att köpa biljetterna på svenska sidan.
Cirka 10 min promenad (550 m) från Helsingörs station (färjeterminal) till Varvsmuseet, Allégade 2.
Obs tänk på att det finns gränskontroll i Helsingborg på hemresan, så giltigt id-kort eller
pass ska tas med.
09.00

Från Rådhustorget avgår buss 3 kl 09.07 till Landskrona station där tåg avgår 09.36
till Helsingborgs resecentrum.
Från Helsingborgs resecenter direkt vidare med färja till Helsingör som avgår 10.10.
(Nästa färja går 10.40.)

11.00

Visning av Varvsmuseet i Helsingör samt rundvandring på det före detta varvsområdet
under ledning av Jørn Knudsen och Ole Jens.
Niels Hein, projektledare för Varvsmuseet berättar om museets uppkomst och om
framtidsplaner.

13.00

Slut på Varvsforum. Färja åter till Helsingborg, eller varför inte passa på att besöka
Sjöfartsmuseet M/S som ligger intill Varvsmuseet?

