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BÖCKER

DEN 20 APRIL 1914 mönstrar den då 
15-årige Carl-Otto Claesson som 
jungman ombord på s/s Saga och 
får uppleva krigsutbrottet när båten 
ligger i London. Byter båt till s/s Jarl 
och kommer till Australien, men på 
återresan blir båten kapad och sänkt 
av tyskarna. Han tvingas ro fem dygn 
i livbåt. Mönstrar på s/s Elfi som 
torpederas och han räddar sig på en 
livflotte. En månad senare får han 
åter rädda sig i en livbåt då det norska 
fartyget s/s Adine också torpederas. 

Det här är en minst sagt spän-

Mina pojkår i stenriket och ubåtskriget
nande start på ett långt sjömansliv. 
Carl-Otto avancerar från jungman 
upp i graderna och läser till sjökapten. 
Han slutar sin bana till sjöss som 
befälhavare på passagerarfartygen i 
Svenska Amerikalinjen.

En mycket spännande bok om en 
spännande och intressant person, om 
fartyg och livet till sjöss i gångna tider.

Författare: Carl-Otto Claesson. 
Förlag: Ebokförlag Gullestad. Pris 90 
kr. ISBN 978-91-88317-02-5.

www.bod.se/bokshop
Bengt Anderhagen

BOGHAMMAR MARIN ÄR Stockholms 
äldsta varv. De har byggt båtar av de 
mest skilda slag: från familjebåtar 
och Djurgårdsfärjor till patrull- och 
landstigningsbåtar för marinen. 

1907 startade Anders Gustafsson 
och Reinhold Andersson varv vid Klara 
Strand i Stockholm. Då både stan 
och varvet växte var man tvungna att 
flytta ut till Fisksätra på Lidingö 1916 
där varvet fortfarande ligger. Sedan 
starten har man byggt närmare 1 200 
båtar. Från början var det i trä men i 
början på 40-talet blev aluminium 
ett uppskattat material. 1970 slog så 
plast igenom.

Varvet har en mycket spännande 
historia. Bland annat har det varit 
uthyrt till Svenska Aero som byggde 
sjö- och jaktspaningsplan i lokalerna. 
De byggde även kustbevaknings- 
båtar till tyska marinen under andra 
världskriget. 

År 1931 bytte sönerna Anders 
och Tage i den andra generationen 
Gustafsson namn till Boghammar och 

företaget fick heta Boghammar Marin.
Boken om företagets 100-åriga 

historia är en fantastisk berättelse 
om båtar, varv och båtbyggare. 
Mängder av fotografier, ritningar och 
tidningsartiklar gör boken till en riktig 
pärla för den båtintresserade.

Boken är på 290 sidor och skriven 
av Ibb Jensen. Pris 248 kr. Ges ut av 
Trafik-Nostalgiska Förlaget. ISBN 
978-91-639-8932-2.
Bengt Anderhagen

Boghammar Marin 
En varvsepok över 100 år

Dödligt bedrägeri
SAMTIDIGT SOM EN helt 
vanlig midsommarfest 
pågick på Trehörningen, 
firade kriminalkommis-
sarie Sten Strand en lugn 
midsommarafton hemma i 
radhusträdgården med sina 
goda grannar.

Morgonen efter blir en 
livlös kropp påkörd av en 
fritidsbåt på Gårdsfjär-
den. Det blir början på en 
intensiv sommar för Sten 
Strand och hans erfarna 
polisteam. Var det en 
olyckshändelse, dråp eller 
mord som låg bakom 
dödsfallet?

Handlingen utspelar sig i Stock-
holms skärgård med Nynäshamn och 
dess omgivningar. Dödligt bedrägeri 
är en fristående uppföljare till ”I vat-
tenbrynet”, den första skärgårdsdeck-
aren med Sten Strand i huvudrollen.

Författaren Anders B.O. Jonsson 

skriver spännande och med glimten 
i ögat. Det märks att han älskar 
sin skärgård och han vet hur riktigt 
polisarbete går till. 

Ges ut av Vulkan förlag. Pris 138 kr. 
ISBN 978-91-88931-85-6.
Bengt Anderhagen

- specialisten som löser alla dina
problem gällande kyla och värme

i allt från båtar och bilar
till entreprenadmaskiner.

Adress: Importgatan 2-4 
422 04 Hisings Backa

Har du problem med kylningen på Din båt?! Då har vi lösningen till Dig!

Vi rengör, reparerar och renoverar alla sorters kylare och värmeväxlare till båtar såsom 
oljekyl, värmeväxlare & laddluftkyl m.m. 

Vi använder ultraljudstvätt för skonsam och miljövänlig rengöring. 

Snabb och billig service utlovas med jämn och hög kvalitet. Har Du problem  att 
komma till oss, kan vi ta oss till just Dig. (gäller Göteborg med omnejd).

Vår verksamhet som bedrivs vid Stigs Center på Hisingen i Göteborg omfattar mobil 
kylning i allt från båtar och bilar till entreprenadmaskiner gällande kyla, värme, laddluft.

För mer information besök vår hemsida www.bilkylspecialisten.se eller 
ring 031-528732 redan idag!

www.bilkylspecialisten.se
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