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BÖCKER

EVA OCH LEIF lämnar hemma-
hamnen i Skälderviken 
17 juni 2003 och kom-
mer hem till Sverige 
efter sin jordenrunt-
segling åtta år senare. 
Den som kommer hem 
har också något att 
berätta och det gör Leif 
på ett utmärkt sätt. 33 
resebrev från olika platser 
och regioner och en och 
annan seglingsetapp. 

Börja gärna längst bak i 
boken och lär känna deras 
skepp, Malinda IV, som blir 
Evas och Leifs hem de kom-
mande åren. Både bilder och 
utrustning ger en försmak av 
hur man måste förbereda sig 
för ett sådant äventyr. Bokens 
format tillåter både text och 
utmärkta bilder på samma sida 
som tillsammans ger en härlig 
upplevelse av deras äventyr. 

Resebreven är synnerligen väl-
skrivna och som läsare känner man 
sig fort hemma på alla platser som 
besöks och kartan på pärmens insidor 

DET FINNS GOTT om intressanta 
allmogebåtar. I den här boken har 
författaren Lars-Gunnar Boman 
samlat 31 olika båttyper från landets 
norra del. Alla är ordentligt uppmätta 
och noggrant redovisade med skisser 
och mått.

Det stora formatet (215x305 mm) 
och alla fina illustrationer gör boken 
till en värdefull informationskälla för 
alla träbåtsälskare.

128 sidor. ISBN 978-91-88645-12-
8. Förlag: Black Islands Books.

www.blackisland.se
Lars-Åke Redéen

Bortom nya horisonter
Med Malinda IV på de stora haven

visar hela vägen. Ett återkommande 
problem, som beskrivs i boken, är den 
ständiga jakten på olika reservdelar 

och reparationsbehov varhelst 
man befinner sig på jordklotet. 
Det är också tillsammans med 
alla jordenruntseglare paret lärt 
känna och tid efter annan träffar 
på, som de med lokala förmågor 
och ett worldwide nätverk kan 
lösa sina problem varhelst 
man befinner sig. 

Breven är innehållsrika. 
Det är lätt att drömma sig 
bort och svårt att slå igen 
boken innan man kommer 
till sista sidan. Givetvis 
är detta en utmärkt 
informationskälla för den 
som själv funderar på 
att ge sig iväg. Alltså väl 
värd att läsas av såväl 
brygg- som blivande 
jordenruntseglare. 
Dom som redan 
har kastat loss ska 

läsa boken när dom 
kommer hem. 

Pris ca 265 kr. 324 sidor. ISBN: 
978-91-7694-981-8. Författare: Leif 
Lundberg. Ges ut av Isaberg förlag AB.
Lars Afzelius

Båtar i norr
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Flytande sommarnöje!

Terhi SaimanTerhi Nordic 6020 CTerhi 445 C

Terhi 475 BR

Terhi är Nordens största båttillverkare med över 220 000 båtar. Det är den perfekta båten till 

sommarstugan och för mindre dagsturer, för fiske och rena nöjesturer. Vi har ett brett modellprogram 

rodd- och motorbåtar, ur vilket du sannolikt hittar just den båt som täcker dina önskemål. TERHIBOATS.COM
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