Mot horisonten

BÖCKER

En historia om tre grabbar, en båt och en dröm
EN SOLIG DAG i juli 2012

Dalarö
DALARÖ ÄR KÄNT som ett gammalt
skärgårdssamhälle och badort i
Stockholms skärgård. Ön har historiskt varit betydande på många sätt
och i boken Dalarö skildrar författaren
Bo Tilliander livet och bebyggelsen
som det såg ut när han växte upp
under 1940 – 50-talet. Hur ortsborna
stod förundrade när kungligheter och
kändisar besökte badorten för att
sedan bege sig till Ornö för att jaga
älg. Han berättar om sjöfart i gamla
tider och om de vrak som finns i omgivningarna. Om lotsar och sjömän
som arbetat och bott på Dalarö.
Boken är en trevlig läsupplevelse för den skärgårdsintresserade
och texten är fint illustrerad med
hans färgstarka målningar. En bra

julklappsbok som med all säkerhet
blir uppskattad.
Bo Tilliander är född på en kobbe
utanför Ornö i Stockholms södra
skärgård, han är uppväxt och bosatt
på Dalarö. Som konstnär har han haft
flera uppmärksammade utställningar och hans skärgårdsmålningar
och träsniderier är uppskattade av
många. Förlag: Balkong Föralg AB.
Boken är på 96 sidor och kostar
200 kr. ISBN 978-91-87553-32-5.
Bengt Anderhagen

kastade tre vänner loss
från sin tillvaro hemma i
Sverige. De hette Simon,
Tobias och Ludvig. I
Albin-vegan Warskavi af
Gamleby gav de sig iväg
på en resa jorden runt.
Ludvig kan inget om
båtar och hans kamrater
är inte heller några
inbitna seglare. De hade
en gemensam dröm
och längtan ut mot
den fjärran horisonten.
Skulle de lyckas, klarar
man att bo tillsammans
på en sådan liten yta så
länge?
Mot horisonten är
inte en traditionell
seglarhistoria med
ingående skildringar om
båtens framdrivande och om de
platser man kommer till utan snarare
ett relationsdrama. Författaren
Ludvig Grip skriver om samtal och
möten mellan kamraterna och
människor de träffar på under resan.
Det är inte helt konfliktfritt ombord,
men på något sätt tar de sig fram
över haven, mot horisonten. Kommer

de att lyckas? Boken är både
spännande och intressant och Ludvig
Grip skriver med glimten i ögat.
Boken är på 529 sidor och ges ges
ut på eget förlag. Pris 174 kronor.
ISBN 978-91-777-361-8
Bengt Anderhagen

Julklapptips!

Operation Mimer

NÄR TIMO, 13 år, flyr från smugglarna

ner i det iskalla havet är han övertygad om att han ska dö. Men turen
är på hans sida och snart tar han sig
fram i världshaven tillsammans med
tångflickan Ira och hennes skräckinjagande vithaj. Sakta men säkert
närmar de sig undervattenskolonin
Nya Stockholm och dess mörka
hemlighet.
Långt under havets yta finns
forntida sjöodjur, blodtörstiga
soldater och becksvarta guldgruvor.
I det klarblå vattnet, koloniserat av
människan i en obestämd framtid,
sipprar en mörk vätska, som blod…
Operation Mimer, är en spännande
äventyrsthriller för ungdomar på 9–12
år, skriven av Fredrik Bronéus. Förlag:
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Båtar i norr

I EN VACKER bok i A4-format

Bokförlaget Langenskiöld.
Boken är på 354 sidor. Pris 169 kr.
ISBN 978-91-88439-19-2.
Bengt Anderhagen

har författaren fångat vad som
upplevs som hela den norrländska historien av träbåtar. Med
fina bilder och detaljrika skisser
skildras bruksbåtar som förr, hur
de användes och hur de byggdes.
Författaren Lars-Gunnar
Boman har dokumenterat 31
träbåtar från praktiskt taget hela
Norrbotten. Ritningar och fotografier kan ge den intresserade
inspiration till att själv prova på
att bygga en båt. Ges ut av Black
Island Books.
Pris 260 kr. ISBN 978-9188645-12-8.
WWW.BATLIV.SE
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Ett år utan skor
– en familj på äventyr
BOKEN HANDLAR OM familjen
Thomas och Margareta Veber, som
tillsammans med barnen Mathilda
och Troels, tolv respektive nio år, ger
sig ut på en riktig äventyrsresa via
Medelhavet till Karibien och återkommer till hemmahamnen i Skanör
cirka 15 månader senare.
Det är ett mycket rutinerat par
som tillsammans med sina barn
ger sig iväg i sin 30 fots långkölade
Allegro 30. Båda två är vana seglare
och träffades av en tillfällighet på St
Lucia i Karibien vid millennieskiftet.
Margareta började segla vid åtta års
ålder då hon gick med i SkanörFalsterbo Sjöscoutkår och Thomas är
uppvuxen i den danska sjöfartsstaden
Marstal.
Thomas har tidigare också givit ut
en Slusshandbok för färd på Europas
kanaler och boken Segla till Medelhavet. På ett utmärkt sätt både
inspirerar och instruerar de båtägare
som funderar och planerar att ta sig
till Medelhavet kanalvägen.
Familjen har haft en budget på
10 000 kr/mån för sin långa resa. Det
klarade sig på den budgeten genom
ett förnuftigt leverne utan onödiga
utsvävningar. Huvudmålet för resan
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Thomas och Margareta Veber har presenterat sin bok på många platser i höst. Bilden är från Marstrand Boat Show i augusti.
var St. Lucia där Margareta och
Thomas träffades för första gången.
Boken beskriver 17 olika platser
där familjen stannade kortare eller
längre tid och händelser under själva
seglingsetapperna. Det är spännande
och medryckande läsning, som gör
det svårt att lägga ifrån sig boken
innan den är färdigläst.
Som läsare lever man verkligen
nära familjen och får uppleva
både glädjeämnen och elände, till
exempel när sjösjukan tar befälet

över kroppen, barnens känslor och
upplevelser och glädjen över klara av
jobbiga överfarter. Som vanligt bland
långseglare blir det också problem
med reservdelar till båtens tekniska
utrustning som autopiloten, som
för alla långseglare är ett oerhört
viktigt hjälpmedel. Via kontakter som
knyts på olika platser, hjälpsamma
båtgrannar och ibland extra väntan i
någon hamn, brukar sådana problem
lösa sig.
Språket i boken är lättsamt och

fängslande. Författarnas öppna
attityd till livet under resan gör att
läsaren upplever sig nästan vara en
del av umgänget ombord och kanske
vill besöka en och annan plats vid
senare tillfälle. Har du planer på att
ge dig ut på de stora haven men ännu
inte har bestämt dig, läs boken!
Författare: Thomas & Margareta
Veber. Ges ut av Ocean Dream.Pris
från 280 kr. 280 sidor.
ISBN: 978-91-982870-9-7.
Lars Afzelius
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