Industripuljens studierejse til Sverige
d. 31/8 til d. 3/9 2011
Turen skal give indblik i svenske forhold og styrke kontaktfladerne til nabolandet men mindst
lige så vigtigt også styrke netværket mellem turens danske deltagere. Programmet for turen
ses nedenfor. Vi håber på bred deltagelse.

Program:
Onsdag 31/8 aften:
Ankomst til hotel i det centrale Stockholm (om muligt Örlogshemmet, Teatergatan) onsdag sidst på
eftermiddagen. Onsdag aften fælles spisning og præsentation af turens program. De svenske
kontaktpersoner inviteres til at deltage i middagen.

www.orlogshemmet.com
Deltagerne søger selv for at arrangere transport mellem Danmark og Stockholm, da forskellige
løsninger kan være hensigtsmæssigt alt efter det geografiske udgangspunkt i Danmark. Derfor indgår
udgifter til rejse til og fra Danmark heller ikke i det fælles rejsebudget.
Torsdag 1/9:
Kl. 9: Besøg på Nordiska Museet, SAMDOK-sekretariatet. Eva Fägerborg introducerer til den svenske
museumsstruktur og giver sit bud på samarbejdsmuligheder mellem Danmark og Sverige.
Herudover præsentation af ”Poolen för tillverkning och tjänster”, som er det tætteste Industripuljen
kommer på en svensk søsterorganisation.

http://www.nordiskamuseet.se/category.asp?cat=305&CatName=Om_Samdok
Kl. 11.30: Besøg på Tekniska Museet og introduktion til tidlig svensk mineindustri ved Hjalmar Fors,
KTH.

http://www.tekniskamuseet.se/
Kl. 13.30: Frokost.
Kl. 15: Byvandring på Södermalm med fokus på sporene efter tidligt svensk tekstilindustri ved
professor Klas Nyberg, Uppsala Universitet. Turen starter ved ”Blockmakarens hus” på Södermalm,
en af Stockholm Stadsmuseums museumslejligheder og afsluttes med besøg på K. A Almgrens
sidenmuseum.

http://www.stadsmuseum.stockholm.se/museet.php?artikel=3&sprak=svenska
http://www.kasiden.se/html/vaveriet.html
Kl. 19.30: Fælles middag i det centrale Stockholm.
Fredag 2/9:
Kl. 9: Bus afgår fra Örlogshemmet.
Under vejs eventuelt stop ved Fagersta Stainless eller en anden levende virksomhed med rødder i den
svenske tradition for metalforarbejdning.

http://www.fagersta-stainless.se/
Kl. 12.30: Frokost i Fagersta.

Kl. 14.30: Besøg ved Falu Gruva. Besøg i minen og vandring i industrimiljøet. Falu som Unesco
verdensarv, hvilket både giver særlige fordele og visse ulemper. Falu gruva er nok den
industrihistoriske attraktion i Bergslagen med størst besøgstal og bedst økonomi. Diskussion med
kulturmiljøchef og forskningskoordinator Lena Myrberg.

http://www.falugruva.se/sv/Kopparberget/
Kl. 19: Middag i Falun.
Overnatning på hotel i det nordlige Bergslagen.
Lørdag 3/9:
Kl. 9: Bus afgår fra hotellet. Busrundtur i Bergslagen med professor Mats Isacson, Uppsala
Universitet, som guide. Sammenhængen mellem gruva, bruk, trækulsfremstilling og infrastruktur.
Introduktion til ”Bergslagensatsningen”, som er et initiativ, der via aktiv brug af historien, har som mål
at revitalisere området.

http://www.bergslaget.se/
Kl. 13: Frokost i Bergslagen.
Kl. 14: Bus mod Arlanda og Stockholm.
Kl. 15.30: Arlanda lufthavn. De, som ønsker det, kan stige af turen her, inden bussen fortsætter til
Stockholms Central, hvor den ankommer kl. 16.30.
Vi har modtaget tilsagn om støtte til rejsen fra to fonde, og prisen for deltagelse i rejsen
forventes at blive omtrent 3.000 kr. Prisen omfatter tre overnatninger i enkeltværelse,
bustransport i Bergslagen, entreer mv. samt tre gange middag og frokost. Prisen omfatter ikke
drikkevarer og transport mellem Danmark og Stockholm, som deltagerne selv er ansvarlige for
at arrangere. Der kan opnås rabat ved overnatning i dobbeltværelse.

Bindende tilmelding senest d. 15/6 via mail til undertegnede på:
flemming.nielsen@brandts.dk. I forbindelse med tilmeldingen betales et depositum
på 1.000 kr. til puljens konto i Nordea Bank: Danmarks Mediemuseum, Brandts
Klædefabrik, Brandts Torv 1, 5000 Odense C, reg. nr. 2206, kontonr.: 3494602155.
Indbetalingen skal være mærket med deltagernavn og 'studietur'.
Depositummet refunderes ikke. Den resterende deltagerbetaling betales senest d. 15/8. Den
præcise deltagerbetaling kan dog først udregnes og vil blive meddelt, når vi kender det
endelige deltagerantal.
Med venlig hilsen
--
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