AKTIVITETER I SJÖFARTSMONTERN
Välkomna till oss! Vi finns i monter B05:02 under Bokmässan i Göteborg
FREDAG 23 SEPTEMBER
12.00		Enda kvinnan ombord
Bokanjären Britt Edenstjärna om sin nya
bok Enda kvinnan ombord om hur det
var att segla som kvinna för inte så länge
sedan.

LÖRDAG 24 SEPTEMBER
10.00		Ove Allansson föddes

för 90 år sedan
		
Temapass med anledning av att sjöfolkets

meste och enligt mångas mening främste
författare Ove Allansson skulle ha fyllt
90 år 2022. Ett samarrangemang mellan
Ove Allanssonsällskapet och Sjöfartens

13.00		Bokanjärernas historia
Rolf Öström och Thore Hansson berättar om
föreningen Bokanjärernas imponerande
verksamhet under åren.

Kultursällskap.
11.00

13.30 		 Havets ord – favorit i repris
		
Författaren och journalisten Torbjörn Dalnäs kåserar om Havets ord. Arrangör:
Breakwater Publishing.
14.00

Johnsonlinjen och Latinamerika

Nathan Shachar, utrikeskorrespondent på
Dagens Nyheter och författare berättar
om sin nya bok Johnsonlinjen och Latinamerika.

15.00 		 Kvinnor till sjöss
Prisbelönade fotografen Nina Varumo
berättar om sitt fotoprojekt Kvinnor
till sjöss (De osynliga sjömännen). I Sjöfartsmontern ställs några av Ninas bilder
ut tillsamman med foton från Nordiska
fototävlingen för sjöfolk.
16.00 		 I Fred och Örlog
		
Nils Modig, författare I Fred och Örlog,
samtalar med bokförläggare Lennart
Fougelberg om det nya historiska praktverket om Sveriges flotta, som i år har
500-års jubileum. Arrangör: Breakwater
Publishing.
17.00 		Stiftelsen

Sveriges Sjömanshus
50 år, igår, idag, i morgon

		
Ett samtal mellan stiftelsens styrelseordförande Kenny Reinhold, kanslichefen
Karl Karell och tidigare kanslichefen
Christer Nordling.
18.00 		 Stiftelsen

Sveriges Sjömanshus
litteraturpris

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus delar ut
årets litteraturpris.

Därför behövs Ove
Allanssonsällskapet

Ove Allanssonsällskapets ordförande
Lennart Johnsson berättar om Ove
Allansson och om sällskapet tillsammans
med musikgruppen KAL.
12.00 		 En afton i Ilhéus
Presentation av den nya novellsamlingen
En afton i Ilheus och flera noveller utgiven
av Ove Allanssonsällskapet. Ett antal
författare och kulturpersonligheter har i
boken valt sin favoritnovell av Ove med en
personlig motivering. Författaren Anders
Wällhed läser utdrag ur novellen Spela
dragspel som han har valt till samlingen.

SÖNDAG 25 SEPTEMBER
10.00 		 Svenskarna på Titanic
		Författaren Claes-Göran Wetterholm berättar om sin nya bok Svenskarna på
Titanic, om hur det gick för de svenska
passagerna på Titanic.

11.00		
Länspumpen 50 år med

sjöfartshistoria
		
Länspumpens verksamhet och syfte
under åren presenteras av tidskriftens
huvudredaktör Lennart Bornmalm.
12.00 		 Från

Jana Kippo
till Lisbeth Salander

		
Karin Smirnoff, som är en av Sveriges
idag mest uppmärksammade och hyllade
författare, berättar om sitt tidigare och
kommande författarskap. Karin fick Ove
Allanssonsällskapets stipendium 2020.
13.00 		 Stor

dramatik och sjömansromantik under det Södra Korset

Författaren Thorbjörn Lindberg samtalar
om sin nya bok med bokförläggare Lennart Fougelberg. Arrangör: Breakwater
Publishing.

13.00 		 Därför läser jag Ove Allansson
		Förre finansministern Bosse Ringholm
om varför Ove Allansson är en av hans
favoritförfattare.
14.00 		 Varvsslammer
Författaren och Ove Allanssonstipendiaten
Aino Trosell talar om sin uppmärksammade
bok Varsslammer, om de första kvinnliga
svetsarna på Arendalsvarvet i Göteborg.
Arrangör: Breakwater Publishing.
15.00 		 Cellen
		
Linda Sundgren presenterar sin nya
Vaxholmsdeckare Cellen.

Den fredlösa
		
Författaren, lastbilschauffören och Ove
16.00

Allanssonstipendiaten David Ericsson
berättar om sin nya kritikerrosade roman
Den fredlösa.

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

Sjöfartens Kultursällskap samt medarrangörerna Breakwater Publishing,
Sjöbefälsföreningen, Sjöfartsverket samt Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

VÄLKOMNA
Sjöfartens Kultursällskap samt medarrangörerna
Breakwater Publishing, Sjöbefälsföreningen, Sjöfartsverket och Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

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.

