
Fredag 28 september 12–18

12.00 SMB PENNAN OCH SVÄRDET

Program med SMB Pennan och Svärdet.

13.00 PÅ L JUGARBÄNKEN
Bokanjären och författaren Jörn Hammar- 
strand läser valda stycken ur sin nya  
bok med äldre, vaskade och nyskrivna 
sjöskrönor.

14.00  SMB PENNAN OCH SVÄRDET
Program med SMB Pennan och Svärdet.

15.00 TITANIC MYTEN OCH MAMMON
Författaren, forskaren och Titanicexperten 
Claes-Göran Wetterholm om vad som 
skedde efter katastrofen, hur händelsen 
både kommersialiserades och mytologise-
rades. Han berättar också om den stora 
Titanicutställningen som öppnar i Göte- 
borg alldeles innan bokmässans öppnande.

16.00 FÖDD SLAV, DÖD FRI?

Författaren Arvid Bergman har skrivit  
en bok om afrosvenskarna som kom till 
Sverige via den transatlantiska slavhandeln. 
Han samtalar om boken med vetenskaps-
journalisten Karin Bojs. Karin belönades 
med Augustpriset för sin fackbok Min 
europeiska familj 2015.

17.00  REDERIAKTIEBOLAGET TRANSATLANTIC 
I KRIG & FRED, 1904-2004

Dick Henriksson har skrivit på boken i tre  
år och berättelsen spänner över hundra år. 
Gunnar Carlsson kommer som 16-åring 
till Wilhelm R. Lundgren och det blev att 
missa den analkande examen och genast 
börja en provanställning på en månad 
Vad M/s Coolangatta hade för last till 
Kuba under Kubakrisen är än i dag  
en gåta. Under 1970-80 talet ledde 
Transatlantisk roro-utvecklingen i världen 
med Boogabilla. År 1984 skedde det 
otänkbara att Transatlantisk tog över 
Broströms Linjedivision. Framtiden var 
säkrad trodde alla med Bilspedition som 
långsiktig ägare - Läs hur det gick. 
Arrangör: Breakwater Publishing

18.00 STIFTELSEN SVERIGES SJÖMANSHUS 
LITTERATURPRIS 

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus delar ut 
årets litteraturpris

Lördag 29 september 11–16

Temapass om sjöfolkets store författare Ove  
Allansson. Ett samarrangemang mellan Sjöfartens 

Kultursällskap och Ove Allanssonsällskapet.

11.00 MUSIKGRUPPEN KAL OCH MELLIS OM 
ATT SAMARBETA MED OVE ALLANSSON
Musikgruppen KAL spelar några av Ove 
Allanssons och Anders Wällheds moderna 
sjömansvisor. Ove Allanssonsällskapet 
presenteras av sällskapets sekreterare 
Lennart Johnsson. Konstnären och tidigare 
sjömannen Lars Mellis Melander talar om 
sitt samarbete med Ove Allansson för 
bokomslag och bokillustrationer.

12.00 NIO FÖRFATTARE
Författaren och forskaren Gudrun Nyberg 
presenterar sin nya bok om nio Göteborgs-
författare av vilka Ove Allansson är en.

13.00  JENNY WRANGBORG OCH 
DAVID ERICSSON TVÅ NUTIDA 
ARBETARFÖRFATTARE
De två första författarna som 2018 fick 
fackförbundet SEKOs Ove Allanssonpris 
var poeten och kallskänkan Jenny Wrang- 
borg och författaren och lastbilschauffören 
David Ericsson. I ett samtal med Lennart 
Johnsson berättar Jenny och David om sitt 
skrivande och läser stycken ur sina böcker.

14.00  BOKEN OM EKTANK, 50 ÅR
Hans-Yngve Johnssons släkt kommer ur 
oljehandel med mindre fartyg på kusten.
Donsösonen som tidigt flyttade sin verk- 
samhet till Göteborg utvecklade rederiet 
Ektank AB till en betydande rederiverk-
samhet. När rederiet nu fyller 50 år så tar 
man samtidigt emot två nybyggen från Kina.
Arrangör: Breakwater Publishing

15.00  BOKANJÄRERNA
Krister Lumme, ordförande i föreningen 
Bokanjärerna berättar om verksamheten 
och arbetet med att hitta nya sjöskrivare. 
Han presenterar även tankarna bakom 
föreningens kommande antologi.

16.00  OFFSHORE OCH YTSPÄNNING
Aino Trosell har skrivit ett stort antal böcker, 
både kriminalromaner, släktberätteler men 
även med sjöfarts- och varvsanknytning 
som Offshore och Ytspänning. Hon be- 
rättar både vad som driver henne i sitt för- 
fattarskap och också något om hur arbetet 
med att få ett politiskt beslut om ett varvs- 
historiskt museum i Göteborg går.

Söndag 30 september 10–16 

10.00 LÄNGS KUSTEN I BOHUSLÄN
Längs Kusten i Bohuslän är den båtburnes 
nya ledsagare genom det Bohuslän som 
en gång var. Här presenterar Ted Knapp 
fakta och skrönor om 400 öar, holmar, 
samhällen och skär i överskådlig och 
roande form; uppfångade på bryggor 
och ljugarbänkar, i sittbrunnar och 
allsköns bohus litteratur; hopsamlade av 
författaren under 55 års strövtåg utefter 
kusten. Arrangör Breakwater Publishing

11.00  SVENSKT MARIT IMT INDEX 40 ÅR
I 40 år har Svenskt Maritimt Index kommit 
ut. Redaktör för indexet, som är oumbärligt 
för alla sjöfartsintresserade, har i alla år 
varit författaren Krister Bång. I ett samtal 
med Breakwater Publishings förlagschef 
Lennart Fougelberg talar Krister Bång om 
hur han arbetar med att få fram både foton 
och fakta om fartyg till böckerna. 
Arrangör: Breakwater Publishing

12.00  HUNDVAKTEN
Tidigare sjökvinnan Catherine Sandberg i 
ett samtal om sin roman om livet ombord 
med Sjöfartens Kultursällskaps ordförande 
Berit Blomqvist.

13.00  MED ÅNGBÅT FRÅN LAND T I LL STAD
Författaren Lennart Rydberg talar om sin 
bok som skildrar ångbåtsepoken och ång- 
båtslinjer i Mälardalens jordbruksområden.

14.00  M/S KINNEKULLE
Författaren Jan Sjöberg presenterar sin 
nya bok om M/S Kinnekulle som i februari 
1948 påträffades övergivet och nedisat 
utanför Själland kust. Något spår av 
besättningen på sju man fanns inte.

15.00  MIN SJÖFARTSBOK
Marie Byström Jansheden berättar om 
sin bok om hennes tid till sjöss.

16.00  MIT T NAMN ÄR SJÖMANSVISAN
Bo Andersson från musikgruppen KAL 
sjunger några sånger från gruppens nya 
skiva och berättar om arbetet med den.

BLI MEDLEM I SJÖFARTENS KULTURSÄLLSKAP 

I medlemskapet ingår en entrébiljett till bokmässan 
valfri dag värd 240 kronor, en välkomstgåva samt 
inbjudan till Kultursällskapets olika arrangemang.

Medlemsavgiften som är på 250 kronor betalar 
du in till bankgiro 231-6891. Glöm inte att uppge 
namn, adress och mailadress.

Aktiviteter i Sjöfartsmontern 
B05:02 • Svenska Mässan i Göteborg

VÄLKOMNA!
Sjöfartens Kultursällskap samt medarrangörerna Breakwater Publishing,  
SEKO, Sjöbefälsföreningen, Sjöfartsverket, Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell, 
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus samt SMB Pennan och Svärdet.

Eventuella ändringar i bokmässeprogrammet publiceras löpande på vår hemsida sjofartskultur.org


