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BÖCKER SE SEGELBÅTAR 
PÅ BÅTMÄSSORNA 

I HÖST

ÖPPNA VARV PÅ ORUST, 
ELLÖS OCH HENÅN

26, 27, 28 augusti

Det är på de flytande mässorna på hösten 
som Svenska segelbåtsföretag visar sina båtar. 
Här finns det största utbudet av segelbåtar på 
mässa i Sverige. Nu är det också hög tid att 
beställa båt för leverans till nästa säsong och 
kunna njuta av seglingen redan våren 2017.

SEGELBÅTAR SVERIGE
Svenska segelbåtsföretag i samarbete

www.segelbatar.org

ALLT PÅ SJÖN, 
GUSTAVSBERG
2, 3, 4 september

SOMMAREN 2015 GER sig Lars 
Hässler med besättning ut på en fyra 
månaders seglats Norden runt. Med 
start i Stockholm går färden via St 
Petersburg, under dess broar nattetid 
till före detta svenska borgen Nöte-
borg vid Ladoga och vidare 
till Valamoklostret. De 
fantastiska Kizji-kyrkorna, 
Stalins dödskanal till Vita 
Havet och det historiska 
Solovetskijklostret – ett ti-
digare Gulagfängelse – blir 
några av höjdpunkterna i 
Ryssland. Färden går sedan 
vidare till Svalbard där man 
under tre veckor besöker 
Longyearbyen, forskningsstationen 
Ålösund, enorma glaciärer samt 
Danskön, där Andreés misslyckade 
ballongfärd till Nordpolen startade.

I DEN HÄR boken får vi veta att 
Östersjön är ett av världens mest 
förorenade hav. Det låter ju dystert 
för oss båtmänniskor. Kan vi då göra 
något åt saken, hjälper 
det att läsa ovannämnda 
bok? Ja, kanske. För även 
om det mesta i boken är 
välkänt, får man sig ändå 
en puff att skärpa till sig 
lite mer! Framför allt är 
det författaren Johan 
Tells förklaringar och 
motiveringar till de 50 
tipsen, som tar skruv!

Som att till exempel 
”skåda vilt” (har du väl 
sett en levande säl, tumlare eller 
havsörn ute i skärgården, fattar 

S/Y Jennifer i kalla vatten

50 sätt att rädda Östersjön

Hemresan går via Norges västkust 
och besättningen gör strandhugg i 
Lofoten, fjordar och små fiskelägen. I 
Lysefjorden vandrar man upp till den 
berömda Preikestolen, 600 m över 
fjorden. Tillbaks till Stockholm har 

man avverkat 5 600 Nm.
Författaren Lars Hässler, 

som kanske är den av våra 
jordenrunt-seglare som 
nära nog har varit överallt, 
skriver fängslande om 
själva färden men ger även 
mängder av historiska och 
politiska fakta som gör läs-
ningen ännu intressantare. 

Boken är på 150 sidor 
och rikt illustrerad. Ges ut på Jure. 
Pris 213 kr. ISBN 978-91-97223-
638-7.
Bengt Anderhagen

LIVING WITH LEXINGTON är en tjock 
bilderbok, där Kristina Lindhe, grund-
are av inrednings- och klädföretaget 

Living with Lexington

Lexington, berättar om den omtalade 
New England-inspirerade inrednings-
stil som blivit så populär i Sverige. 
Den man ursprungligen hittade i dyra 
sommarhus mellan New York och 
Boston i områden som The Hamptons 
och Newport. En stil som författaren 
menar ”är lyxig, men ändå avslapp-
nad”. 

Kristina Lindhe berättar om sitt 
livsverk, om inspirationen hon får 
av sin barndoms segelbåtar, den 
svenska ostkustens skärgårdar, de 
kritvita stränderna vid Long Island 
Sound, den friska atlantvinden. Tonen 
är sympatisk och bilderna, ofta tagna 
av mästerfotografen Carl Johan Rönn, 
är förföriska.

Förlag Max Ström. Pris 279 kr. ISBN 
9789171263605.
Per Göthlin

du värdet av en ren Östersjö). Eller 
”Ersätt tvåtaktssnurran med en 
fyrtaktare” (25% av bränslet i gamla 
tvåtaktare går oförbränt rakt ut i 

vattnet). ”Åk klokt” (om 
tre personer tar flyget 
Göteborg–Stockholm 
genererar det lika 
mycket koldioxid som 
om hela Göteborg (500 
000 personer) tog tåget. 

Vill du ha fler tips, 
finns det 46 till i boken!

Ges ut av bokförlag 
Max Ström WWF, Stock-
holm Resilience Centre.

Pris 99 kr. ISBN 
9789171263490.
Per Göthlin
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