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BÖCKER

JAG HAR LÄST många böcker om 
meteorologi, men jag har aldrig haft 
så roligt som av denna bok om väder. 
Dessutom är boken verkligt pedago-
gisk, inte minst tack vare dess enkla 
men glasklara teckningar. 

Denna oslagbara kombination av 
humor och pedagogik har lärt mig 
mer om meteorologi än alla tidigare 
studier i ämnet. Att lära känna 
molnen är ett första steg till att 
lära sig mer om vädret. Till exempel 
kan höga slöjmoln avslöja att ett 
lågtryck är på väg in. Stackmolnen 
som snabbt skjuter i höjden en 
kvalmig dag kan förebåda åska till 
kvällen. Siktar man ett pannus-
moln är det lika bra att slå upp 
paraplyet med en gång. 

Nils Holmqvist ger många his- FÄRDAS MAN MED båt i norra delen av 
Kalmarsund kan man inte undgå att 
se den säregna ön Blå Jungfrun. Inte 
så många har landstigit på ön som 
skyddas av sin status som national-
park och Natura 2000-område. 

Blå Jungfrun får nog sägas vara 
ganska otillgänglig för besökande 
båtar genom att det inte finns någon 
brygga eller säker ankarplats. Ankring 
och förtöjning får ske i vackert väder 
och med en beredskap att snabbt 
kasta loss och lämna ön om vinden 
ökar i styrka. Sommartid finns det 
dock en turbåt som beroende på 
vindriktning och sjögång väljer någon 
av flera möjliga tilläggsplatser.

Under 2014 fick de två skickliga 
fotograferna Martin Borg och Ola 
Karlsson möjlighet att förverkliga 
en gammal dröm: att i ord och bild 
dokumentera Blå Jungfrun under olika 
årstider, vid alla tänkbara väderför-
hållanden och under dygnets olika 
timmar. 

Författarna har sedan barnsben 
tillbringat mycket tid på Öland. De 
har under arbetet med boken haft 
dispens från det övernattningsförbud 
som råder på ön, vilket varit en förut-
sättning för att kunna fotografera på 
dygnets alla timmar. Deras ansträng-
ningar har gett ett strålande resultat. 
I en rad fantastiska bilder kommer vi 
nära öns djur- och växtliv, men kan-
ske är det bilderna på berggrunden 
av granit som präglar ön och ger det 
starkaste intrycket. Berghällar och 
grottor som antar de mest skiftande 
färger och former. 

Förutom ett fantastiskt bildmate-
rial innehåller boken om Blå Jungfrun 
också en intressant historik. Boken 
rekommenderas varmt.

Pris 290 kr. Votum & Gullers Förlag.
ISBN 978-91-87283-86-4.

Christer Hultgren

DEN HÄR BOKEN innehåller de inter-
nationella sjövägsreglerna, sjötra-
fikförordningen, svenska föreskrifter 
om sjövägsregler och sjötrafik, utdrag 
ur sjölagen och andra relevanta 
författningar samt information om 
utmärkning och sjövägmärken m.m.

Syftet med boken är att tillhanda-
hålla aktuella lydelser av föreskrifter 
som är av grundläggande betydelse 
för trafik med både skepp och båtar, 
såväl i kommersiell trafik som i 
nöjesfart. 

Sjötrafikföreskrifter m.m. innehåll-
er utförliga kommentarer med bl.a. 
referat av illustrativa rättsfall och är 
nyttig läsning för den som färdas på 
sjön. Som exempel:

Himlen är vackrast med lagom mycket moln
toriska exempel på väderfenomen 

som gör boken extra intressant. 
Det handlar om häftiga stormar 
och orkaner, extrem värme och 
kyla. Läs boken och imponera på 
omgivningen med att kunna peka ut 

ett Kelvin-Helmholtz-moln, om du 
har tur att få se ett sådant spekta-
kulärt moln! Du får också lära dig att 
”en foton är det elektromagnetiska 
fältets energikvantum, vilket är ett 
tjusigt språk för en solstråle”.

Nils Holmqvist är meteorolog på 
SVT. Han har studerat vid Lunds och 
Köpenhamns universitet och har 
arbetat på SMHI.

Boken är på 240 sidor och ges ut 
av Volante  förlag. Pris 177 kr. ISBN 
139789188123398.
Bengt Anderhagen

MED BOKEN ”Skärgårdsmålaren” ger 
författaren och målaren Bo Tilliander 
oss färgstarka bilder och intressan-
ta berättelser från gångna tiders 
skärgårdsliv. En självklar geografisk 

Färgstarka bilder i Skärgårdsmålaren

Blå Jungfrun – Den 
hemlighetsfulla ön

utgångspunkt är Bo Tillianders 
hemmahamn Dalarö, som han också 
skildrat i ord och bild i flera av sina 
tidigare böcker. 

Efterhand utvidgas skildringen 
även till kringliggande öar, 
ända ut till ytterskärgård- 
ens Huvudskär. Varje bild 
berättar en livfull historia där 
människor, byggnader och 
olika slags båtar beskrivs och 
sätts in i ett sammanhang. 
En viktig roll har de olika 
ångbåtar som trafikerade 
skärgården och fyllde en 
viktig funktion genom att 
hålla skärgården levande. Att 
tillgängligheten ändå var ett 
problem förstår man när det 

berättas att lotsarna i Dalarö ibland 
fick gå till fots hem när man väl 
lotsat in ett fartyg till Stockholm. En 
promenad på fyra–fem mil! 

Det är en glädje att vila ögonen på 
de härliga naivistiska bilderna med 
motiv från Dalarö och skärgården 
där omkring. Tillsammans med för-
fattarens berättelser får vi inte bara 
ta del av marin historia utan även en 
intressant kulturhistoria som knyts 
till bilderna på ett fint sätt. Det är 
ingen tvekan om att författaren har 
sitt hjärta bland äldre tiders skutor 
och ångbåtar. Denna kärlek lyser 
igenom både i ord och bild.

Pris 181 kr. Balkong Förlag. ISBN 
978-91-87553-10-3.
Christer Hultgren

Sjötrafikföreskrifter m.m. 2016
”Med nedsatt sikt avses enligt 

regel 31 dimma eller liknande oklar 
atmosfär, och signaler enligt denna 
regel kallas vanligen mistsignaler. 
Mistsignaler ska inte enbart avges 
inom område med sådan nedsatt sikt 
utan även i närheten exempelvis en 
dimbank. I kollisionen mellan taxi-
båten Sunni och Viking Grace hade 
finlandsfärjan inför kollisionen sett 
enstaka dimbankar men inte startat 
sina dimsignaler medan den mötande 
taxibåten i tät dimma över huvud 
taget inte kunnat skymta Grace.”

Boken är på 144 sidor. Pris 156 kr 
exkl. frakt. Författare är Hugo Tiberg 
och Mattias Widlund. Boken ges ut av 
Jure bokhandel.

ISBN 978-91-7223-635-6.
Bengt Anderhagen
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