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BÖCKER

LENNART LEVÉN HAR efter enträget 
arbete under många års tid lyckats 
samla ihop mer än 160 sidor båtord 
som har sin speciella användning 
och betydelse ombord. Det finns 
säkert många båtägare som är  
roade av och tycker att det är 
viktigt med ett korrekt språkbruk 
ombord. För dessa är boken en 
guldgruva att gräva i och för oss 
andra är den en bra uppslagsbok. 

232 sidor. Pris 190 kr. ISBN 
9789175332161.
Båtlivs redaktion

OM ”MÄLARENS KÄRLEK till havet, en 
blandning av sött och salt” sjunger 
Lasse Berghagen. Det skulle kunna 
vara en signatur för det i alla avse-
enden praktfulla verket ”Stockholm 
– vattnet, öarna och staden” som 
Per Kallstenius och fotografen Jeppe 
Wikström har skapat tillsammans. 

Männen bakom boken är väl kvali-
ficerade för sin uppgift, Per Kallsteni-
us med många år som stadsarkitekt 
i Stockholm och Jeppe Wikström, 
kanske den mest kände bildskildraren 
av Stockholm. Var för sig har de ett 
stort antal böcker om Stockholm 
bakom sig och i den nya boken har de 
slagit samman sin kunskap med ett 
enastående resultat. 

Boken är en bred skildring av 
hur naturen och vattnet har format 
staden, hur geologiska virvlar skapat 
både skärgården och Mälaren, varför 
staden ligger där den gör och hur vi 
idag bygger och lever vid vattnet. 

BOKEN SPEGLAR FLOTTNINGEN på 
Klarälven från 1800-talet tills att 
den upphörde 1991. Den ger oss en 
ingående kunskap om själva verk-
samheten, om de olika båtarna som 
användes, hur de tillverkades och vad 
som hände med dem när flottningen 
upphörde. Men boken ger oss även en 
inblick i vilken roll kvinnorna hade. De 
fick ofta dra ett tungt lass hemma när 
männen låg borta i månader under 
flottningssäsongen.

Det stora skiljestället för flottning-
en låg i sjön Lusten, som ligger norr 
om Karlstad. Verksamheten startades 
där redan under 1820-talet. Sjön har 
gett Lustenbåtarna dess namn och 
båtarna har funnits i många olika ver-
sioner och med många olika motor- 
alternativ. Alltifrån ånga – tändkula – 
gengas till lättare dieselmotorer. 

Några av de mera intressanta av-
snitten är intervjuerna med dem som 
har arbetat med flottningen. Alltifrån 
nybörjaren Johnny som var båtförare 
till marketenteriföreståndarinnan Rut 
som hade ansvaret för matlagningen 
vid skiljet i Lustnäs.

Boken, som är skriven av Helena 

Båtordlista

Lustenbåtarna på Klarälven

Stockholm 
– vattnet, öarna och staden

NORGES ÖAR ÄR en bok om vårt 
grannlands övärld. För ett par år 
sedan räknades Norges öar och det 
fanns 2 017. En del av dessa tillhör 
världens vackraste anser författaren 
Anders Källgård, en känd nesofil 
(öälskare). 

Tillsammans med konstnären 
Johnny GR Ahlborg har de besökt och 
inventerat öar från norr till söder och 
skapat en bok som är en kombination 
av reseskildring, uppslagsbok och 
öguide. De tar oss med till ovanliga 
och fantastiska öar, några långt och 
oskyddat ute till havs och andra nära 
fastlandet. De har intervjuat och 
gjort porträtt av såväl urbefolkning 
som enstaka inflyttare, fiskare och 
småjordbrukare. Boken är en verklig 
pärla för den som vill utforska den 
norska övärlden. 

Ahlborgs fina akvareller och tusch-
teckningar bidrar till att man blir extra 
sugen på att själv besöka de norska 
öarna. Att Anders Källgård har arbetat 

Norges öar

som läkare ute på de norska öarna 
och farit runt med läkarbåt bidrar 
säkert till hans fina känsla för dessa 
öar och människor.

Anders Källgård har tidigare gett ut 
ett stort antal böcker om öar, bland 
annat boken Sveriges öar.

Den inbundna boken är på 702 sid-
or. Pris 350 kr. ISBN 9789173319348.
Bengt Anderhagen

Tidsperspektivet är svindlande: från 
geologiska skeenden för flera miljar-
der år sedan till de första bosättarna 
som kom cirka 5 000 år f.v.t. och 
vidare till det senaste århundradets 
snabba expansion.

Boken är indelad i kapitel med 
spännande titlar, som exempelvis 
”Den stora geologiska virveln, Stigen 
ur havet, Över- och under vattnet, 
Staden erövrar öarna, Broarna” och 
mycket mer. Förutom mer än 200 
nytagna fotografier, många intres-
santa kartor från olika tider så finns 
det också ett spännande grafiskt 
material som inte varit presenterat 
på detta sätt tidigare.

Boken fokuserar inte enbart på 
Stockholms framväxt. Den får oss 
också att se och upptäcka dagens 
huvudstad på ett nytt sätt. 328 sidor. 
Pris 523 kr. Bokförlaget Max Ström. 
ISBN 9789171264039. 
Christer Hultgren

Lundgren Landin, skildrar det hårda 
livet som det var i början av flott-
ningsepoken. Men det var även ett 
välbetalt arbete under hela perioden 
jämfört med andra arbeten. Detta 
var kanske den största drivkraften, 
tillsamman med det starka kamrat-
skapet, till vara hemifrån i månader.

Är då boken enbart en bok för 
nördar? Nej, den ger oss en intressant 
historiebeskrivning över en verksam-
het som hade stor betydelse för vår 
industri och som kan intressera fler 
än flottare.

152 sidor. Pris 199 kr. Votum Förlag. 
ISBN 9789188435606.
Owe Lindström

HENN AVASALU HAR med anledning 
av att Södertälje Båtklubb firar 100 
år som båtklubb skrivit en mycket 
trevlig och innehållsrik jubileums-
skrift. Redan i klubbens portalpara-
graf talas om ändamålet, nämligen 
”att uppmuntra konsten att bygga, 
rigga, utrusta och manövrera segel- 

Södertälje BK 100 år och motordrivna fartyg” och denna 
paragraf har nu styrt klubben i 100 år. 
Skriften presenterar klubben historia 
med nedslag i viktiga händelser, 
båtbestånd och personer som har 
varit viktiga för klubben och är ett 
tidsdokument för både eftertanke och 
nöje. Mycket läsvärd!
Båtlivs redaktion



BÖCKER

WWW.BATLIV.SE           BÅTLIV 1/201952

ERIK, 11 ÅR, ska följa med sin mormor, 
morfar och två kusiner på en semes-
tersegling när sommarlovet börjar. I 
skolan har han ofta retats av två 
klasskamrater för 
sitt sätt att spela 
fotboll och längtar 
verkligen efter seg-
ling, bad och fiske. 
Bäste kompisen 
Jesper blir så glad att 
han trillar av stolen 
när Erik frågar om han 
också vill följa med.

De lämnar hamnen 
i Strömstad och slut-
målet är Marstrand där 
det då kommer att pågå seglingstäv-
lingar. Under resan inträffar förstås 
oväntade händelser, som gör boken 
lite spännande men med ett mycket 
trivsamt språk. Igenkänningsfaktorn 
är också hög för de barn som har till-
bringat del av sommarlov i föräldrars 

BOKEN ÄR EN stor hyllning till kunniga 
och erfarna fiskare, som vet var fisken 
finns och hur man hanterar lämpliga 
fångstredskap. Läsaren får följa med 
när olika fiskare ger sig ut på Vättern 
för att fiska lax, öring, sik, harr, sig-
nalkräftor, gädda, abborre och lake. I 
princip råder fritt fiske med handred-
skap men givetvis finns det restriktio-
ner t ex vad avser antal fiskar per dag 
och minimimått på upptagen fisk. 
Olika områden kan också vara fredade 
under delar av året och inom tre om-
råden råder totalförbud för fiske. 

Bokens författare, Carl-Axel 
Fall, berättar om ett omfattande 
naturvårdsarbete med hittills över 
160 fiskevårdsinsatser i många 
tillflöden för att underlätta för fisken 
att reproducera sig. Det gäller att göra 
bäckarna attraktiva för vandrande fisk 
genom att vandringshinder tas bort, 
lekplatser skapas och nya fiskvägar 
byggs ut. 

Vättern med sin unika mångfald av 
olika fiskarter måste också hante-
ra konflikter mellan yrkesfiskare, 
fiskande allmänhet och tjuvfiskare. 
Michael Bergström, som är fiskeritill-
syningsman och tillhör länsstyrelsen 
men arbetar på uppdrag av Havs- och 
Vattenmyndigheten, beskriver hur alla 
fiskeriregler ska följs och märker t ex 
direkt när kräftfisket drar igång. Då 

Äventyret med Havssulan 

Vättern  
Fisk och fiskare

segelbåt längs västkusten.
Av texten märks att författarna, 

Inger Hansson och Ellinor Hansson, 
har mycket goda kunska-
per om både båtliv och 
familje- och kappsegling. 
På ett pedagogiskt sätt 
introduceras den unge 
läsaren i det språkbruk 
som normalt förkommer 
ombord, man säger till 
exempel inte snöre när 
man menar mantåg. 
Spänningen hålls vid 
liv hela boken igenom 
och små lärdomar kan 

dras av både vuxna och barn ända till 
sista sidan.

Boken kan användas både vid 
högläsning och för läskunniga barn 
upp till 10–11 år. 

164 sidor. Pris 138 kr. Idus Förlag. 
ISBN 9789175778891.
Lars Afzelius

är oftast alla sjösättningsramper för 
trailerbåtar runt hela Vättern fyllda av 
köande båtar. Varje år drar yrkesfis-
karna och de som har eget vatten upp 
cirka 100 ton kräftor och allmänheten 
i övrigt cirka 50 ton. 

Den fiskeintresserade får många 
goda tips och råd för fiske av alla 
de arter som är tillåtna att fiska 
i Vättern. Mycket informativ och 
tillsammans med fängslande bilder 
en riktig guldgruva för den fiskein-
tresserade båtmänniskan. Vättern 
med sitt kristallklara vatten och 
många värdefulla arter är verkligen 
värd denna välgjorda och informativa 
handledning för ett ansvarsfullt fiske. 

Pris 210 kr. 232 sidor. Votum & 
Gullers Förlag. ISBN 9789188435644.
Lars Afzelius

www.harbourguide.com

Årets karta 2018!
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Hamnguiden
- Drömhamnen fi nner du i Hamnguiden!
- 4800 natur- och gästhamnar i Skandinavien/Medelhavet.
- Flygfoto och detaljerad karta över varje hamn.

1. Hamnguiderna som böcker
- 698 kr per bok.

2. Hamnguiden Online prenumeration
- Årsprenumeration med alla Hamnguider, 420 kr per år.
- www eller app för olika plattformar. 

Svinesund-Göteborg

Arholma-Landsort

Landsort-Skanör, Öland, Gotland, Bornholm

Göta kanal-Vänern-Vättern

Danmark och SV Sverige
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