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Stöldturné med tråkigt resultat

BLAND BÅTFOLK ÄR det nog ganska 
vanligt att drömma om en riktig 
långsegling. Gärna söderut mot 
varmare breddgrader, kanske rentav 
Karibien. Men så finns också de vars 
drömmar drar norrut, mot den mer 
dramatiska naturen i Arktis.

Till denna senare grupp hör förfat-
taren av boken, Tobias Törnebohm, 
civilingenjör och passionerad seglare. 
Tillsammans med goda vänner utgör 
han besättning på havskryssaren 
s/y Bölja som sätter kurs norrut mot 
kyla, hårda vindar och ljusa polar-
nätter. Det blir en segling som trots 
noggranna förberedelser kommer att 
sätta båt och besättning på hårda 
prov. Till förberedelserna hör förutom 
allt som har med båt och utrustning 
att göra även oceanografiska studier 
på Stockholms universitet och jägar-
examen. Det senare för att med inhyrt 
Mausergevär kunna försvara sig mot 
isbjörnarna. 

Seglatsen till Svalbard bildar en 
ramberättelse som ger författaren 
goda möjligheter till talrika utvikning-
ar. De kan gälla allt från geopolitik, 
kulturhistoria, naturbetraktelser 

GÖTEBORGSFÖRLAGET Breakwater 
Publishing AB med en bred utgiv-
ning av marin litteratur har publi-
cerat boken ”I vikingars kölvatten 
– med S/Y Nereia i fjordarnas rike”. 
Författare är Magnus Schmidt som 
med ett livs seglingserfarenhet och 
tillsammans med en besättning av 
familj och vänner seglat längs den 
långa norska kustlinjen och lärt sig 
älska den.

Boken kan ses både som ett 
marint testamente från författaren 
men även som en lots till de norska 
farvattnen från norr till söder. Boken 
är rikt illustrerad med foton tagna 
av författaren och hans familj och 
innehåller även en summering av 
innehållet på engelska. Pris 234 kr. 

ISBN 978-91-86687-33-5.
Christer Hultgren

ATT DJURVÄRLDEN ÄR full av fantas-
tiska arter är ingen nyhet. Men för 
varje gång fågelfotografen och förfat-
taren Brutus Östling ger ut en bok lär 
vi oss något nytt och spännande.

Hans senaste bok – ”Bevingat” – är 
inget undantag. Vid en första läsning 
lärde jag mig nya märkliga namn som 
lammgam och ägretthäger. Bilderna 
och Östlings berättel-
ser om de här fåglarna 
samt en lång rad andra 
bevingade vänner är minst 
sagt fascinerande. Han tar 
oss med till fantastiska 
platser jorden runt.

Brutus Östling har 
i tidigare böcker bland 
annat beskrivit örnar och 
pelikaner. Här följer han 
en lång rad olika fåglar på 
tundran och taigan, från 
Svalbard i norr till de sub-
antarktiska öarna i söder. 
Han plåtar fåglar i Europa, 
Indien och Brasilien. 

Det är lätt att rekom-
mendera böcker av det 
här slaget. Ordet världs-
klass ligger nära till hands. 

Arktisk feber
– för egna segel till Svalbard

och personliga 
erfarenheter 
som knyts till 
seglatsen på ett 
intressant sätt. 
Även om Arktis 
och Svalbard 
kan tyckas 
befinna sig 
långt från ära 
och redlighet 
så har området 
under lång tid 
varit skådeplats 
för dramatiska 
händelser i krig 
och fred. Inte 
minst under 
senare tid har 
intresset för 
Arktis och dess 
gömda rike- 
domar gjort området högintressant.

Tobias Törnebohm har skrivit 
en bok som fängslar läsaren, inte 
bara för dess fina beskrivning av 
den arktiska naturen utan också 
för skildringen av vad som sker när 
sammanhållning och vänskap sätts 

BÖCKER

Bevingat – Magiska möten i fågelmarker

I vikingars kölvatten 

under press. Även för den som inte 
gripits av arktisk feber är boken en 
fin följeslagare i läshörnan nu när 
vinterkvällarna är här.

Boken ges ut av Ord & visor förlag. 
Pris 240 kr. ISBN 9789187949128.
Christer Hultgren

Särskilt som den trycktekniska 
kvalitén ligger på samma höga nivå 
som Östlings böcker och texter.

Årets Pandabok 2016. Boken är 
på 232 sidor och ges ut Bonnier 
Fakta. Pris 279 kr. 

ISBN: 9789174245448.
Lars-Åke Redéen
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