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Göteborg 13 april 2015 

 
Sjöfartens Kultursällskaps styrelse inbjuder härmed samtliga medlemmar till  
 
 

Årsmöte och Sjöfartskulturell afton 
i Göteborg 7 maj 2015 

 
Det blir en dag med sedvanliga årsmötesförhandlingar, men också fullt med musik, 
litteratur och film. Ja vi får till och med gå på röda mattan till en världspremiär!  
 
För faktum är att dokumentärfilmen Gripsholm – en kärlekshistoria, kanske inte ens 
hade blivit av utan Sjöfartens Kultursällskap och vår novellsamling Kärlek till sjöss där 
Rune Dahlstrand och hans brevväxling med kärestan hemma i Borås är publicerad. 
 
Årsmötesförhandlingarna sker i Sjöräddningssällskapets lokaler, Talattagatan 24. Enklast 
är att ta spårvagn 11 från centrala Göteborg i riktning mot Saltholmen och gå av vid 
hållplats Långedrag och sen gå mot havet. Låt bilen stå, vi ordnar buss till Bio Roy. 
 
 
Varmt välkomna! 
 
SJÖFARTENS KULTURSÄLLSKAP 
 

 
Lennart Johnsson, ständig sekreterare, telefon: 070 592 70 81 
 
PS För att hålla nere portokostnaderna får alla medlemmar som angett en e-
postadress denna inbjudan enbart via mail. Du som får det som brev får alltså 
gärna meddela din e-postadress till lennart.johnsson49@gmail.com) 
 
Bilagor: Verksamhetsberättelse 2015, bokslut 2015, budget, agenda till årsmötet 2015. 
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Torsdag 7 maj 2015 – Sjöfartskulturell afton i 
Göteborg  
Samling i Sjöräddningssalen i Sjöräddningens hus, hållplats Långedrag.  
Talattagatan 24  
 
15 00 Årsmöte Sjöfartens Kultursällskap 
Kom och gör din stämma hörd! 
 
16 00  Jimmy Eriksson, kommunikatör på Sjöfartsverket – och 
musiker 
Jimmy Eriksson sitter i Kultursällskapets styrelse, som representant för 
Sjöfartsverket. Men på fritiden gillar han att framföra visor från olika delar av 
världen. 
 
16 30 Avfärd med buss til l Bio Roy  
 
17 00 Öl och wraps på Bio Roy på Avenyn vid Götaplatsen – 
bara för oss! 
 
17 55 Kort introduktion til l fi lmen Gripsholm – en 
kärlekshistoria  
Just denna dag, den 7 maj, är det 70 år sedan Tyskland kapitulerade 
villkorslöst och unga Berit i Borås skrev till sin älskade sjöman Rune: ”Nu har 
den äntligen kommit den dagen vi väntat på så länge”. …….Hon avslutade med 
”Nu slutar jag med den förhoppningen att vi snart skall få äta en 
återföreningens festmiddag”.  
 
Men det dröjde ytterligare ett helt år innan de sågs…  
Då hade Rune varit ombord i nästan fem år på Gripsholm för att utföra 
utväxlingsresor över brinnande världshav för Röda Korsets räkning. 
 
Rune Dahlstrand är idag 97år och har varit medlem i Sjöfartens Kultursällskap 
sedan starten, men framförallt är han en uppskattad föredragshållare som 
gärna berättar om livet ombord under dessa tuffa krigsår. Runes berättarglädje 
och starka historia har nu blivit en dokumentärfilm. Filmen skildrar Gripsholms 
alla utväxlingsresor och alla de kärleksbrev som Rune och hans Berit skrev till 
varandra.  
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18 00 Världspremiär av dokumentärfilmen Gripsholm – en 
kärlekshistoria 
 
19 00 Eftersnack 
I samtal med Kultursällskapets ordförande Berit Blomqvist berättar Rune 
Dahlstrand mer om livet ombord och regissören Martin Jönsson om arbetet 
med filmen. 
 
Anmälan til l allt detta sker genom att man anger sitt namn 
och betalar 100 kr til l Sjöfartens Kultursällskaps bankgiro: 
231 – 6891 absolut senast 30 april! Gäster får tas med för 100 
kr. De ansluter då på Bio Roy senast kl 17 00.   
 
Den som bara vill vara med på årsmötet behöver inte betala något, men anmäl 
deltagandet i förväg till Lennart Johnsson lennart.johnsson49@gmail.com 


