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SÄKERT VET DE flesta läsare att 
Svenska Kryssarklubben varje år ger 
ut en årsskrift till sina medlemmar. 

I år har SXK på ett föredömligt sätt 
samlat de kunskaper och praktiska 
färdigheter som varje fritidsbåtägare 
behöver för att känna glädje och 
trygghet på sjön. Boken vänder sig 
både till nybörjare och de som har  
varit med länge i båtlivet. Den inne- 
håller allt det som kan sammanföras 
under rubriken sjömanskap och är en 
utmärkt uppslagsbok med underrub-
riker som navigation, sjömanskap, 
säkerhet, sjukvård ombord, väder, 
miljö och internationella sjövägsregler. 

Text och tecknade bilder är 
överskådliga och mycket pedagogiskt 
uppbyggda, vilket gör att boken  
förmedlar sitt budskap på ett  

I DEN HÄR boken beskriver Båtlivs före 
detta medarbetare Stefan Edman Bo-
huskusten på ett nytt och spännande 
sätt. I en serie längre 
reportage med väldigt 
fina bilder av Jan Töve 
beskrivs Sveriges ett 
av Sveriges populäras-
te turistmål.

Edman fångar på 
ett initierat och skick-
ligt sätt Bohuskustens 
historia och nutid. 
Fängslande texter visar 
hur olika industrier och levnadsvanor 
växte fram. Författaren beskriver allt 
från fiskeindustrin till väckelserörel-
ser och turism på ett finstämt sätt. 
Han använder ett mustigt språk, som 

EN TRETTONÅRIG FLICKA försvinner 
på Saxarön i Stockholms skärgård. 
Snart upptäcks också att en kvinnlig 
gäst på öns ärevördiga hotell är borta. 
Semesteridyllen förvandlas till en 
mardröm. Kommissarie Jack Larsson, 
som är uppväxt på ön, ska leda sök-
andet efter de två personerna. Han 
har egentligen planerat att ha semes-
ter men åtar sig motvilligt uppdraget. 
Det dröjer inte länge förrän han inser 
att det finns flera på ön vars intres-
sen hotas av polisutredningen.

Det är en spännande intrig, miljöer-
na fint tecknade och persongalleriet är 
fyllt med intressanta och trovärdiga  
figurer. Gillar man deckare och skär-
gård är Skärgårdsmorden helt rätt. 

Lars Bill Lundholm är romanför-
fattare och filmdramatiker. Han är 
kanske mest känd som upphovsman 
till SVT:s succéserie Skärgårdsdok-
torn, men har även skrivit manus 
till flera andra framgångsrika och 
internationellt prisbelönta film- och 
tv-produktioner.

Boken ges ut av Lind & Co. Pris 309 
kr. 428 sidor. ISBN:978-91-7779-327.
Bengt Anderhagen

Skepparens handbok – Sjömanskap 2.0

begripligt och tydligt sätt. 
Dagens teknik medger att vi alltid 

har tillgång till information om väder 
och vind, positioner, kartbilder och 
andra fartygs lägen men när allt 
slocknar och man tvingas övergå till 

Skärgårdsmorden

papperssjökort krävs andra färdig-
heter för att fastställa position m.m. 
för att ta sig hem och även detta 
behandlas, Det finns alltid kunskaper 
som behöver repeteras och boken är 
i detta avseende en bra uppslagsbok 
för både skeppare och besättning. 

Låt boken följa med båten på 
sommaren och förvaras hemma i 
bokhyllan på vintern. En utmärkt bok 
om sjömanskap och det vi rimligen 
vid behov förväntas kunna tillämpa 
till sjöss. 

Enklaste sättet att få tillgång till 
boken är att teckna ett medlemskap 
i SXK. 

Författare: Micke Westin, Olle 
Landsell. 160 sidor. ISBN: 978-91-
88067-05-0.
Lars Afzelius

CHIEFEN I HANDELSFLOTTAN Ulf Ber-
gers berättar om sitt liv och hur han 
till slut tar sig ur ett livslångt beroen-
de. Ett liv som innehåller allt mellan 
himmel och jord och i ett tempo som 
är näst intill omöjligt för läsaren att 
hänga med i. Kreativ, initiativrik, 
charmig, äventyrslysten, god social 
kompetens, total avsaknad av omdö-
me och en ständig drivkraft att alltid 
vara på väg någonstans i kombination 
med ett omåttligt alkoholbegär är 
kanske en förenklad sammanfattning 
om människan Ulf Bergers.

Det liv Ulf berättar om i boken är 
vansinnigt spännande. Chief i han-
delsflottan, pilot i välkända flygbolag, 
stort intresse för racerbilar, flera års 
segling i Medelhavet och Karibien 
med sina Najadsegelbåtar och goda 
vänner i hela världen. För oss båt- 

Chiefen som flög i luften
älskare förstår man också att havet 
har haft en stor inverkan på hans liv. 

Språket är rakt och tydligt och till-
sammans med många bilder och ett 
gott minne och trevlig berättarförmå-
ga är boken både intressant och värd 
att läsas. Ulf stannar inte textmässigt 
länge på varje plats men när läsaren 
har läst ungefär halva boken förstår 
man att det finns en djupare mening 
med det som berättas. Alkoholen har 
flödat hela tiden, men är samtidigt en 
belastning som bara blir tyngre och 
tyngre och till slut måste hjälp sökas 
för att livet ska få ett värdigt innehåll. 
Det blir en hård kamp mot beroendet 
med återfall vid flera tillfällen. 

Berättelsen ska ses som en del i 
rehabiliteringsarbetet och kan vara 
värdefull för andra som idag försöker 
dölja sitt alkoholberoende men ändå 
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PIGGA PENSIONÄRER KAN hitta på 
vad som helst, speciellt om man bor i 
idyllen Skanör på skånska sydkusten. 
Persongalleriet i början av boken 
sätter också snabbt in 
läsaren i huvudperso-
nernas olika styrkor och 
svagheter. 

I en nyinköpt 32 fots 
segelbåt ska pensio-
närsgänget segla över 
till Danmark för att 
inta en gemensam 
måltid i Dragör, men 
resan slutar inte riktigt 
som man tänkt sig när en död man 
upptäcks ombord på hemvägen. 
Det blir upprinnelsen till ytterligare 
dödsfall, polisutredningar och diverse 

Strandhotellet
förvecklingar på det personliga planet 
för alla inblandade. 

En lättsam och trevligt skriven 
deckare med mycket humor och lite 

kärlek för en och annan pen-
sionär, som försöker använda 
dagens teknik när det gäller 
nätdejting. Strandhotellet 
ingår som fjärde bok i deckar-
serien Mord I Falsterbo, med 
humor och lättsamma mord 
som signum och samma 
uppsättning av karaktärer. 
Författare: Christina Olséni, 
Micke Hansen.

Ges ut av Bokfabriken. Pris 185 
kr. 364 sidor. ISBN: 978-91-76295-
88-5.
Lars Afzelius

Bohuskusten – Världens sjunde skönhet
passar bra till de vackra bilderna.

För den som älskar Bohuslän är 
det här ett mästerverk. För alla som 

inte har förstått storheten 
av denna del av landet 
med sin klippiga kust och 
skarpa kontrast mellan 
hav och skärgård är boken 
en dörröppnare. Stefan 
Edman skildrar detta 
från vikingatid till idag på 
304 sidor i stort format 
(215×265 mm).

Det här är en bok som 
kommer att leva länge. En svensk 
klassiker!

Förlag: Votum & Gullers förlag. Pris 
295 kr. ISBN 9789188435392. 
Lars-Åke Redéen

har en insikt om de skador som kan 
uppstå och en vilja till förändring. Idag 
kallar sig Ulf en nykter och levnads-
glad alkoholist. 

Förlag: Bulls Graphic’s. Pris 200 kr. 
452 sidor. ISBN: 978-91-639-6471-8.
Lars Afzelius
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