
Helgen den 10-11 april samlas vi på Kockum Fritid i Malmö för att presentera verksamheter och för att 
inspirera varandra. Huvudman för arrangemanget är nätverket Svenska varv där bland andra ideella 
varvshistoriska föreningar, IF-Metall, Riksantikvarieämbetet och Statens maritima museer ingår.

Plats: Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8 (Mariedalsvägens förlängning) Malmö.
Tid: Lördag 10 april – söndag 11 april, se program.
Anmälan: Senast 15 mars, se information på sid 4.
Kostnader: Se information sist i dokumentet.

Målgruppen är föreningar, enskilda och institutioner som verkar för att bevara och bruka minnen från de svenska 
varvens storhetstid.

Nätverket Svenska varv vill understödja och inspirera ideella och lokala projekt samt verka för att initiera 
dokumentationer, forskning och utställningar som belyser varvens särart och betydelse i industrisamhället. 
Sjöhistoriska museet som ingår i Statens maritima museer ansvarar för det löpande arbetet.

2010 är åttonde gången som Varvsforum arrangeras. På följande sidor i denna inbjudan finns program och praktisk 
information om boende, anmälan och kostnader.

Mer information:  www.sjohistoriska.se 

Kontaktperson: Claes Wollentz, telefon: 0733-40 16 40 
e-post: claes.wollentz@maritima.se

Hjärtligt Välkommen!

Robert Olsson
Överintendent vid Statens maritima museer

Statens maritima museer är miljöcertifierade enligt ISO-14001

Vår beteckn. Dnr: 198-2010-80 
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VARVSFORUM 2010 10-11 APRIL
Nätverket Svenska varv / Sjöhistoriska museet / Varvshistoriska föreningen i Malmö

INBJUDAN TILL VARVSFORUM 2010
Välkommen till Kockum Fritid i Malmö den 10-11 april!
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Sjöhistoriska museet: www.sjohistoriska.se
Statens maritima museer: www.maritima.se
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LÖRDAG 10 APRIL

12.00 Samling på Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8 (Mariedalsvägens förlängning) Malmö. 
 Lunch för de som önskar, måste förbokas. (Karta: se www.malmo.se)

13.00 Välkomsthälsning.
 Hans-Lennart Ohlsson, museichef vid Sjöhistoriska museet.
 Bengt Runner, ordförande för Varvshistoriska föreningen i Malmö

13.15 Presentation av deltagarna och praktisk information.

13.30 En historisk tillbakablick på Kockums förr och nu.
 Anders Reisnert, stadsantikvarie och chef för Malmö Kulturmiljö.

14.15 Framtidsplaner för Kockumsområdet.
 Karin Månsson, projektutveckling PEAB.
 
14.45 Paus med en bensträckare.

15:00 Varvshistoriska föreningen i Malmö – en presentation.
 Bengt Runner, ordförande.

15.20 Varvshistoriska föreningen i Landskrona.
 Ove Elf berättar om verksamheten och planer för framtiden.

15.45 Paus med fika.

16.15 Svetsloppor och fartygsskrov. Den viktiga berättelsen om varven.
 Aino Trosell, prisbelönt författare med erfarenhet från arbete på storvarv.

17.00 Tid för frågor och diskussioner.

17.30 Incheckning på hotell eller vandrarhem.

19.00 Gemensam buffé som måste förbokas.
 Plats: Kockum Fritid.
 Pris: 100 kr som betalas av var och en på plats. Tillkommer kostnad för dryck.

PRELIMINÄRT 

PROGRAM VARVSFORUM 2010
Kockum Fritid i Malmö den 10-11 april
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SÖNDAG 11 APRIL

09.00 Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd – ArbetSam.
 Stig Grehn, ordförande.

09.30 Internationella varvskontakter. Varvshistoriska föreningen i Sölvesborg har tillsammans med   
 föreningarna i Malmö och Göteborg besök varvsintresserade i Tyskland.
 Christer Skoog, ordförande berättar om bakgrunden och framtiden för projektet.

10.15 Paus med bensträckare.
 
10.30 Ett idétorg med presentationer av verksamheter och framtidsplaner.
 Alla föreningar och intressegrupper som deltar vid varvsforum inbjuds att presentera material 
 och berätta om projekt. Deltagarna vandrar runt och tar del av varandras verksamhet för att 
 få inspiration och idéer.
 Anmäl till Claes Wollentz om ni har material att presentera.

11:15 Summering av Varvsforum 2010. 
 Hur går vi vidare med verksamheten inom nätverket Svenska varv.

11.45 Lunch för de som önskar, måste förbokas.

12.30 Bussrundtur med guide på Kockumsområdet.

14.00 Slut.

Praktisk information och tid för anmälan se följande sida.
 

Honnör för torpedbåten T16 på Kockumsvarvet i Malmö 1941. Foto: Sjöhistoriskas arkiv
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ANMÄLAN & INFORMATION
Varvsforum 10-11 april 2010

TID & PLATS
Lördag 10 april – söndag 11 april 2010.
Kockum Fritid; Västra Varvsgatan 8, i Mariedalsgatans förlängning, Malmö. (Karta se www.malmo.se)

HOTELL
Övernattning bokas på egen hand.
Ett antal rum har reserverats för deltagare vid Varvsforum på First Hotel Jörgen Kock, Jörgen Kocksgatan 3 i 
Malmö. Hotellet ligger på bekvämt gångavstånd från Kockum Fritid där Varvsforum arrangeras och helt nära 
stationen, bara några minuters promenad norr om stationsbyggnaden. (Karta se www.malmo.se)
Enkelrum kostar 698 kr och dubbelrum 898 kr.
Bokning på telefon 040 – 10 18 00. Vid bokning ange koden Varv 100410 senast 15 mars.
E-postadress jorgenkock@firsthotels.se.

OBS! Boka i tid, det kan vara svårt att få rum. Senast den 15 mars måste de reserverade rummen bokas.

Andra alternativ för boende
Det finns många alternativ och prisklasser på hotell och vandrarhem i Malmö. Se mer på www.malmo.se.

ANMÄLAN
Senast 15 mars till claes.wollentz@maritima.se eller på telefon 0733– 40 16 40.

OBS!  Vid anmälan ange om Ni deltar vid middagen/buffén och om 
 Ni önskar lunch på lördag och/eller söndag.

OBS!  Vid anmälan meddela också om Ni önskar lägga ut material på idétorget 
 och/eller berätta om verksamheter och projekt.

KOSTNAD
Ingen kostnad tas ut för deltagande vid Varvsforum. Luncher, kaffe-te och kaka ingår lördag och söndag men 
måste förbokas.
På kvällen äter vi gemensam buffé till en kostnad av 100 kr. Betalas på plats. Kostnad för dryck tillkommer. 
Buffén måste förbokas.
I programmet ingår en kostnadsfri guidad bussrundtur på Kockums f d varvsområde.

FRÅGOR
Har Ni några frågor så kontakta: Claes Wollentz, nätverket Svenska varv, 0733-40 16 40

VARMT VÄLKOMMEN!

Sjöhistoriska museet: www.sjohistoriska.se
Statens maritima museer: www.maritima.se


