AKTIVITETER I SJÖFARTSMONTERN
Välkomna till oss! Vi finns i monter B05:02 under Bokmässan i Göteborg
FREDAG 27 SEPTEMBER
13.00		Sjöslaget i Leytebukten
Anders Frankson berättar och visar unika
bilder från National Archives i Washington.
Arrangör SMB Pennan och Svärdet.
14.00

Farligt beskydd

Förhandssläpp av Linda Sundgrens nya
skärgårdsdeckare. Linda berättar om sitt

10.00		Ove Allansson i våra hjärtan
		
Temaförmiddag om sjöfolkets stora författare. Musikerna Bo Andersson och Leif
Pedda Pedersen sjunger några av Ove
Allanssons och Anders Wällheds moderna
sjömansvisor.
11.00

författarskap.
15.00 		 Eriksbergs Mekaniska Verkstad
		
Ny bok om storvarvet Eriksberg och
dess 708 nybyggen. Martin Holmgren,
Skeppsbyggare och fartygsdesigner med
tio års dokumen-tationsarbete bakom
bokens tillkomst. En ingående analys av
de svenska varvens marknadssituation
innan stängning och en fin beskrivning
av många lojala varvsarbetare som
kämpade för varvets överlevnad i många
år. Arrangör Breakwater Publishing
16.00 		 Pearl Harbor
Per-Anders Lundström, styresman i SMB
Pennan och Svärdet, om en av de mest
uppmärksammade händelserna under
andra världskriget. Föredraget illustreras
med unika bilder från National Archives i
Washington. Arrangör SMB Pennan och
Svärdet.
16.45 		 Skeppsmäklareföreningen 100 år
		
Berit Blomqvist, VD i Skeppsmäklareföreningen berättar om jubilaren och presenterar en jubileumsskrift om föreningen.
17.15 		Nautiska

föreningen fyller 150 år

		
Nautiska föreningen stiftades 5 juni 1869 i
Göteborg. I samband med 150-årsjubileet
publiceras en jubileumsskrift. Temat för
skriften är Sjöfart, handel och globalisering
- dåtid, nutid och framtid.

18.00 		 Stiftelsen Sveriges Sjömanshus
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus årliga
litteraturpris delas ut av Christer Themnér
ordförande i stiftelsen.

SÖNDAG 29 SEPTEMBER

LÖRDAG 28 SEPTEMBER

På granna via sletta

Karin Mann, ordförande i Kvänums hembygdsförening, berättar om orten där
Ove Allansson föddes och växte upp.

12.00 		 Blues för Ove
Lennart Johnsson, som tillsammans med
fotograf Stefan F Lindberg arbetar på en
bok och en film om Ove Allansson, talar
om hur viktig musiken var för Allansson i
hans författarskap.
13.00 		 Utdelning av Ove Allanssons pris
		Premiär för utdelning av Ove Allanssons
pris till en kulturperson som arbetar i
Oves anda. Prisutdelare Ove Allanssonsällskapets ordförande Anders Lindström.
14.00 		 Öar
Fotografen och författaren Peter Hanneberg har under tio års tid rest till 50 av
jordens allra mest fascinerande öar. Peter
visar i storslagna bilder och inträngande
texter hur natursköna, unika och sårbara
öar kan vara. Arrangör Max Ström och
Breakwater Publishing
15.00 		 Örgryte Torp
		
En ny stadsdel i Göteborg. En samlingspunkt för de kända göteborgsfamiljer
som utvecklade industri, handel och
sjöfart i Sverige. Boken är finansierad av
fem fastighetsbolag och därför får det
nya ta mycket plats i boken som är en
blandning av dåtid och nutid. Arrangör
Breakwater Publishing.
16.00

Sorken som blev sjökapten
Episoder från en sjömans liv. Sjökapten
Thore Hansson presenterar sina memoarer.

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

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

10.00

Dödens hav- Östersjön vårvintern
1945
Forskaren och författaren ClaesGöran Wetterholm berättar om en
dramatisk tid på Östersjön där bland
annat tidernas största sjökatastrof
inträffade i januari 1945 med fartyget
Wilhelm Gustloff.

11.00		Längs Göteborgs kuster, kajer

och kanaler
		
Författaren Ted Knapp om sin bok. Uppdaterad version av tidigare utgivning. Arrangör Breakwater Publishing.

12.00 		 Sveriges Maritima Index 2019
Krister Bång informerar om arbetet med
årets upplaga av SMI i ett samtal med
förläggaren Lennart Fougelberg. Arrangör
Breakwater Publishing.
13.00 		 Konsten att se långt
Nya perspektiv på Evert Taube. Författaren och musikjournalisten Martin
Nyström berättar om sin nya mycket
uppmärksammade bok om Evert Taube.
14.00 		 Sjölivet

påverkade hans
konstnärskap

Konstnären och den tidigare sjömannen
Lars Mellis Melander, som i år visar sin
konst i Sjöfartsmontern, om vad åren till
sjöss har inneburit för hans konstnärskap.
15.00 		 Kommande

utgivningar från
Bokanjärerna

Författaren Jörn Hammarstrand berättar
om Bokanjärernas nästa antologi ”Dikt
midskepps” och sin egen kommande bok
”Morden ombord”.
BLI MEDLEM I SJÖFARTENS KULTURSÄLLSKAP
I medlemskapet ingår en biljett till bokmässan valfri
dag värde 240 kronor, en välkomstgåva och inbjudan
till Kultursällskapets arrangemang.
Medlemsavgiften som är på 250 kronor betalar du in
till bankgiro 231-6891. Glöm inte att uppge namn,
adress och mailadress.

