Båtarna

BÖCKER

Skärgården upp och ner

HELENEBORGS BÅTKLUBBS jubileums-

Äventyr, upplevelser och konsten att rädda Östersjön
ÄVENTYRAREN OCH miljökämpen

Oskar Kihlborg tar oss med på en
annorlunda resa genom skärgården.
Han visar på skärgårdens skönhet
och sårbarhet under ytan, på marken
och i luften.
Oskar har genomfört en rad
spektakulära äventyr i Östersjön,
alla med syftet att uppmärksamma
oss på havets utsatthet. Han har
rott över havet, paddlat SUP från
Gotland för att samla mikroplast
och han har dykt för att bärga
skräp. I boken berättar han också
om fiske, fågelmärkning, tångvård och mycket mer. Tillsammans med miljöskribenten Johan
Tell delar han med sig av tips på hur vi
alla kan bidra till en friskare skärgård
och ett mer hållbart hav – samtidigt
som vi får härliga upplevelser.
Boken innehåller många fantastiska bilder både över och under ytan
och fina texter. En bok för sanna
miljövänner och skärgårdsälskare.
Oskar Kihlborg var en av de två
första svenskarna som besteg Mount

Everest och är en uppskattad föredragshållare. Han är erfaren fotograf
som med kameran skildrar skärgården på ett helt nytt sätt.
Boken har utsetts till Skärgårdsstiftelsens vänbok 2019. Inbunden på
160 sidor. Bokförlaget Max Ström. Pris
229 kr. ISBN 978-91-7126-460-2.
Bengt Anderhagen

bok är ingen vanlig krönika över gångna
år. I boken är det båtarna som spelar
huvudrollen, utan båtar ingen klubb.
Båtar ritade av alla klassiska
båtkonstruktörer är representerade:
CG Pettersson, Knut Ljungberg, Einar
Runius, Jac M. Iversen, Ruben Östlund. I klubben finns också Forslundare, Oxelösundare och Söderkvistare
och många, många fler. Långt mer
än 100 veteran- och fritidsbåtar presenteras på ett intressant sätt med
data, historik och ägare. ”Båtnörden”
Stefan Iwanowski svarar för alla fakta
om båtarna. Båtpresentationerna
varvas med härliga berättelser om
klubben och dess verksamhet. Gamla
svartvita fotografier blandas
med nya i färg. Texterna är
skrivna med glimten i ögat
och Tomas Selander har
gjort en mycket smakfull
layout.
Det finns nog ingen klubb
i världen där medlemmarna tar så stort ansvar för
det kulturhistoriska arvet
när det gäller fritidsbåtar.
Samtidigt som de ideligen
får brottas med Stockholms

1919–2019
Heleneborgs Båtklubb 100 år
Stad för att kunna behålla sitt område vid Pålsundet mellan Södermalm
och Långholmen.
Den i mitt tycke fantastiska boken
Båtarna är ett absolut måste för den
som är intresserad av veteran- och
fritidsbåtar. Det är en bok som nästan
kan fungera som en uppslagsbok när
det gäller veteranbåtar och man läser
den med stor behållning från pärm
till pärm.
Författare: Stefan Iwanowski, Per
Jarl, Tomas Selander m. fl. Inbunden,
240 sidor. Pris 349 kr plus porto.
Kan beställas via jubileumsboken@
heleneborgs.se
ISBN 978-91-519-0634-8
Bengt Anderhagen

Medlemsförmåner!
Seaquip har inte bara världens mest sålda stötta i sortimentet.
Vi vill underlätta fler tunga arbetsmoment på klubben.
Kontakta oss för att pröva vår mastvagn och drevlyft också!
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Djurö Båtvarv · www.seaquip.se · +46 8 571 504 28
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Natur och gästhamnar i Blekinge skärgård
Sölvesborg till Gö
DEN UTMÄRKTA SERIEN med hamn-

beskrivningar över Blekinge skärgård
har utökats med ännu en uppdaterad
version, oklart vilken i ordningen. Nu
finns hamnarna från sträckan
Gö i öster till Sölvesborg i
väster med.
De här guiderna är
personligt gjorde med
grundlig kunskap om olika
kustavsnitt i en av landets
minsta men trivsammaste skärgårdar. I boken
finns klassiska pärlor
som Tjärö, Hanö och
Tärnö men även mindre
kända platser som
Bockö utanför Matvik.
Guiderna från Thomas Karlsson ger en
utmärkt handledning.
Författaren briljerar
också med en mängd
personliga inlägg
och kommentarer
som är värda att
läsas för sin egen skull.
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Operation Notvarp
Ubåtsjakten i Hårsfjärden

ATT BARA NÄMNA främmande ubåt

Böckerna säljs på nätet och från
förlaget. Pris 219 kr respektive 175 kr
plus porto 54 kr.
thomas@privatkonsult.com
Lars-Åke Redéen

och dessutom i våra vatten berör.
Genast förknippar man ubåten med
tidigare kränkningar i våra vatten i
början på åttiotalet
där U 137 och
jakten på innestängda ubåtar i
Hårsfjärden engagerade stor del av
befolkningen.
Just händelserna
i Hårsfjärden är
bakgrunden till en
spännande militärpolitisk thriller
där författaren,
väl påläst på fakta,
har byggt vidare på
kända, sannolika och
ibland kanske osannolika men möjliga
händelser. Man får under trivsamma
former och med bra tempo i texten
umgås med både överbefälhavaren,
andra höga militärer och alla som
bevakar minlinjer och är beredda
att fälla sjunkbomber m m. Även de
främmande enheterna under vattenytan är intressanta att lära känna.

Detaljrikedomen i boken avseende
verkliga platser, där många händelser
utspelar sig, gör att man, för att få lite
bättre förståelse för det som händer,
bör ha tillgång till ett
sjökort över området.
Mycket av det som
hände i verkligheten är
fortfarande hemligstämplat och därför
blir det svårt att skilja
på dikt och verklighet
i boken. Detta driver
spänningen i boken
och tänk om allt du
läser om också har
hänt. Ja, då finns all
anledning att fundera
över i vilken värld vi
lever.
Det blir svårt att lägga ifrån sig
boken när man väl har börjat läsa.
En riktigt bra militärpolitisk thriller
där just de främmande ubåtarnas
uppträdande fascinerar.
Författare Mikael Nyman, Notvarp
förlag. Pris 220 kr. 320 sidor. ISBN:
978-91-984501-0-1.
Lars Afzelius
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