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BÖCKER

I DETTA PRAKTVERK på 2,5 kg får 
vi genom Magnus Rietz fantastiska 
bilder ta del av ett stort antal fyrar 
längs Östersjöns kuster. Rietz har un-
der fyra år besökt över 200 fyrplatser 
i samtliga länder runt Östersjön: 
Sverige, Danmark, Finland, Estland, 
Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och 
Ryssland.

Rietz har en lång erfarenhet av att 
fotografera fyrar. Han gör det med en 
kunskap och professionalitet som få 
andra besitter. Bilderna är mästerligt 
tagna vid rätt tidpunkt och hans 
beskrivningar av de ofta ödsliga plat-
serna är både personliga och fina.

För den här boken har Rietz som 
första västerlänning någonsin fått 
tillstånd att besöka och fotografera 
fyrarna på alla ryska öar i Finska viken. 
Det är en annorlunda plats där tiden 
har stått stilla sedan andra världskri-
get och där fyrvaktarna fortfarande 
lever kvar. 

Magnus Rietz har en egen båt som 

han bland annat använder för att ta 
sig till fyrar. Men det räcker inte alltid 
till för att nå otillgängliga hamnar. Här 
har han även tagit hjälp av lotsbåt, 
helikopter, snöskoter och gummijolle.

Boken innehåller närmare 300 
fotografier. De är tagna både på 
utsidan och på insidan av fyrarna 
och på många platser har Rietz även 
fått med fyrplatsens miljö. Bilder-
na är, förutom något undantag, 
tagna i befintligt ljus. Kvaliteten är i 
absolut toppklass och även tryck och 
papperskvalitet ger känslan av ett 
praktverk.

Texterna som ackompanjerar 
bilderna består av egna samtida 
betraktelser och en något lättare del 
av historiska fakta.

Omslag: Mikael Engblom Förlag: 
Lind & Co.

Boken är på 416 sidor. Format: 
220x300 mm. Pris 329 kr. ISBN: 978-
91-7861-496-7
Lars-Åke Redéen

Fyrar runt Östersjön

”MORMOR OCH MORFAR är seglare” 
är den första boken i en planerad 
barnbokserie om segling och äventyr, 
skriven av Monica Lindman, seglare 
från Västkusten och Anna Westin, 
bildkonstnär. 

Målgruppen är barn i 3–6-årsål-
dern och syftet med boken är enligt 
författarna att inspirera barn till 
segling, spännande äventyr och ett 
jämlikt båtliv.

Berättelsens huvudperson är Ella 

BÖCKER

och bokens handling utspelar sig ute 
i skärgården ombord på mormor och 
morfars segelbåt med namnet Salt. 
Segling i skärgården med övernatt-
ning och tid tillsammans med mor-
mor och morfar är ett roligt äventyr, 
men oj vad mycket saker ombord som 
har konstiga namn!

Boken innehåller mycket fakta och 
förmedlar sjövett för unga seglare. De 
färgrika och roliga illustrationerna gör 
det möjligt för mormor och morfar att 

förmedla kunskap och besvara frågor 
utan att det blir för tråkigt. 

Den kunskap som denna första bok 
förmedlar kommer förhoppningsvis 
att utgöra en bra grund för de fortsatta 
sjöäventyren när Ella och mormor 
och morfar i kommande böcker 
tillsammans upptäcker skärgårdens 
tjusning.

Pris 150 kr ISBN: 978-91-87855-
54-2. Lumenos Förlag 
Christer Hultgren

Mormor och morfar är seglare

Sjöfartsverket

GOD JUL 
OCH 

GOTT NYTT 
BÅTÅR 

ÖNSKAR

Till vänster fyren på Bonden, Sverige. Till höger fyren på Pakri i Estland. Foto: Magnus Rietz.
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BÖCKER
FÖRFATTAREN SAMUEL KARLSSONS 
första bok heter ”Morden på Mörkö” 
och nu har han släppt sin andra bok, 
”I mördarens skugga”, som också 
utspelar sig på ön Mörkö, vars miljö 
är hämtad från Tjusts skärgård 
utanför Västervik. Namnet Mörkö 
är också talande för den ödsliga 
natur där alla grymheter utspelar 
sig även om skärgården sommar-
tid blommar ut med turister och 
båtmänniskor. 

Språket har ett utmärkt tempo 
med inträngande och mycket 
levande personbeskrivningar, 
vilket gör det svårt att lägga 
ifrån sig boken. Berättelsen är 
en originell kriminalhistoria med 

flera grymma mord som tycks vara svåra att klara upp och författaren har en 
förmåga beskriva olika händelser och miljöer på ett sådant sätt att läsaren 
själv känner sig vara på plats.

Huvudperson är den kvinnliga kriminalinspektören Jessica Jackson, för till-
fället tjänstledig från sitt jobb, som tvingas kasta sig in i jakten på tänkbara 
mördare som genom sina dåd sätter skräck i alla semesterfirare på Mörkö.

Kanske lite udda med sådana grymheter i denna skärgårdsidyll, vilka 
normalt oftare inträffar i storstäderna. Sammantaget en verkligt spännande 
och fartfylld deckare. 

Pris 180 kr. 384 sidor. ISBN: 978-91-7861-484-4 Förlag: Lind & Co.
Lars Afzelius

FÖRFATTAREN TED KNAPP, tidigare 
känd i båtsammanhang för att på 
70-talet ha arrangerat seglingsresor 
till olika destinationer i världen, har 
omsatt sina erfarenheter i ett par 
kulturhistoriska verk med en mycket 
trivsam blandning av berättelser, 
skrönor och rena rama sanningar. Två 
”tegelstenar” som tillsammans väger 
1,4 kg. Dessa böcker presenterades för 
första gången redan 2005 respektive 
2009 och finns nu i var sin omarbe-
tad upplaga. 

Längs Kusten i Bohuslän omfattar 
fakta och skrönor om 400 öar, holm-
ar, samhällen och skär i överskådlig 
och roande form längs västkusten 
från Hönö i söder till Idefjorden i norr. 
I tolv olika kustavsnitt har författaren 
samlat alla platser i bokstavsordning 
och berättar om historia, händelser 
och aktuella nyheter. På nästan 

DET HÄR ÄR kursboken för den som 
på ett pedagogiskt och enkelt sätt vill 
lära sig hur en modern fritidsbåts- 
radar fungerar. Hur man ställer in den 
och hur man praktiskt använder den 
när man navigerar. Boken är rikt illus-
trerad med färgbilder och innehåller 
även de internationella sjövägsregler-
na för radar. Det finns övningsuppgif-
ter till varje kapitel.

Kursboken uppfyller kunskaps-

THORE HANSSON, SORK, det vill säga 
gotlänning, berättar i boken om sitt 
spännande och omväxlande liv. Från 
den tuffa uppväxten och livet till 
sjöss där han slutade som sjökapten.

Hans första riktiga jobb till sjöss 
var på Transatlantics fartyg Elgaren. 
Här fick han uppleva en otäck 
explosion i maskinrummet med 
flera döda och han hamnade också 
i fängelse i Lorenzo Marquez. Trots 
detta blev han inte avskräckt av 
sjömanslivet. Han seglade sedan i 
Johnson Line i många år och arbe-
tade även på deras rederikontor.

Thore har haft många strängar på sin lyra. Han har varit elitidrottsman och 
bland annat gjort klassikern. Han har varit politiker i Stockholm och varit egen 
redare med sandpråm. Dessutom köpte han en ranch i Uruguay när han var 17 
år! Thore Hansson har även varit aktiv inom fritidsbåtlivet och varit styrelse-
medlem i Saltsjön-Mälarens Båtförbund.

Är man intresserad av äventyr och sjön har man en härlig läsestund 
framför sig.

Den inbundna boken är på 279 sidor och kan beställas av förlaget Vulkan 
för 170 kr plus frakt. ISBN 978-91-88759-61-0.
Bengt Anderhagen

Sorken som blev sjökapten

Fritidsskepparens Radarbok med AIS

I mördarens skugga

Längs Göteborgs kuster, kajer och kanaler

BÖCKER

Episoder från  
en sjömans liv

fordringarna som Nämnden för 
båtlivsutbildning, NFB, utfärdat för 
att erhålla ett Radarintyg. Intyget är 
giltigt för Fartygsbefäl klass VIII.

Idag är radar ombord på fritids- 
båtar alltmer vanligt, men många vet 
nog inte om de speciella krav som 
ställs när man framför båt med radar 
igång. Boken ger många bra tips och 
råd hur både radar och AIS ska han-
teras för att nyttjas maximalt. Har 

du radar och AIS ombord men inte 
grundkunskaperna bör du absolut 
läsa denna bok.

Författaren Bengt Utterström har 
varit navigationslärare i många år och 
har erfarenhet från seglatser i och utan-
för svenska vatten. Han har även skrivit 
navigationsboken Fritidsskepparen.

Boken är på 60 sidor. Pris 279 kr. 
ISBN 978-91-51917-04-7.
Bengt Anderhagen

Böckerna Längs kusten i Bohuslän och 

varenda plats där det är möjligt att 
lägga till med fritidsbåt hittar läsaren 
intressanta berättelser, som ger lite 
extra krydda i båtlivet. 

Även Längs Göteborgs kuster, kajer 

och kanaler är en uppföljare till före-
gående favorit som presenterar Göte-
borgs historia på ett så inspirerande 
sätt att läsarens intresse för att lära 
sig mer om stadens historia ökar hela 

tiden. Spontant kan nog sägas boken 
torde vara en bibel för varje guide som 
vill vara påläst om Göteborgs historia. 

I slutet på varje bok finns även 
ett litet uppslagsverk, som omfat-
tar platsregister, källhänvisningar, 
namnregister och övriga nödvändiga 
kunskaper med möjlighet att även 
kunna fördjupa sina kunskaper. Det 
sägs att alla berättelser är hopsam-
lade av författaren under 55 års 
strövtåg utefter kusten och det tycks 
vara ett outsinligt flöde av berättelser.

Längs kusten i Bohuslän: Pris 220 
kr. ISBN 978-91-86687-49-6. Förlag: 
Breakwater Publishing.

Längs Göteborgs kuster, kajer och 
kanaler: Pris från ca 200 kr. 383 sidor. 
Förlag: Breakwater Publishing. ISBN: 
978-91-86687-53-3.

Författare är Ted Knapp.
Lars Afzelius

En av skandinavernas mest omtyckta studieresor3 – inklusive utfl yktsprogram & inträden !

Inklusive

Dag 1 – 7:

En av skandinavernas mest omtyckta studieresorEn av skandinavernas mest omtyckta studieresor

Dag 1 – 7:

5-stjärnig studieresa Kreta
Inklusive spektakulärt utflyktsprogram 

+ inträden med de mest berömda höjdpunkterna!

15 dagars 5-stjärnig resa 

Kreta

Normalpris 12490,–
Prisfördel - 10000,–

12490,SEK2

SEK2

2490,–Från
endast

SEK1

p. pers.

Palatset i Knossos

Dag 8 – 15:

En av skandinavernas mest omtyckta studieresorEn av skandinavernas mest omtyckta studieresor33 – inklusive utfl yktsprogram & inträden ! – inklusive utfl yktsprogram & inträden ! – inklusive utfl yktsprogram & inträden !

Dag 8 – 15:

Avkoppling på ett 5-stjärnigt

lyxhotell direkt på stranden

VÅRT TACK!VÅRT TACK!VÅRT TACK!

Avkoppling på ett 5-stjärnigt
Avkoppling på ett 5-stjärnigt
Avkoppling på ett 5-stjärnigt

VÅRT TACK!VÅRT TACK!

Vårt förmånspris för dig som 
läsare av BÅTLIV

per person

istället för 12490,–12490,–SEK22490,–SEK1 Prisfördel
- 10000,–SEK2

Vårt förmånspris för dig som läsare

 av BÅTLIV från endast

Extratjänster till förmånspris:
Matpaket: Paketet innehåller halvpension, dvs. varje kväll 
riklig buffé med internationella specialiteter på den 7 dagars 
studieresan: endast 1500,– SEK per person.
Enkelrumstillägg: 2590,– SEK per person 
(med reservation för tillgänglighet)

Inkluderat i priset: (Prisexempel vid bokning av tjänsterna 
separat hos andra tjänsteleverantörer)2

  Flyg tur och retur med renommerat 3240,– SEK2

fl ygbolag5 till Heraklion, inklusive hotelltransfer
  7 dagar: en av skandinavernas mest 6100,– SEK2

omtyckta studieresor till Kreta3

 -  7 övernattningar i dubbelrum på utvalda
4- och 5-stjärniga hotell (nationell kategori) 

 - 7× riklig frukostbuffé
 -  Rundresa i vår moderna resebuss med luftkonditionering
 -  Fackutbildad, svensk- eller engelsktalande guide

(beroende på tillgänglighet)
 -  Se fram emot ett spektakulärt utfl yktsprogram + inträden 

(enligt program)
  VÅRT TACK4: 8 dagars avkoppling på ett 3150,– SEK2

5-stjärnigt lyxhotell direkt på stranden
-  7 övernattningar i dubbelrum på ett exklusivt 5-stjärnigt 

lyxhotell (nationell kategori)
 - 7× riklig frukostbuffé
 - Fackutbildad, engelsktalande guide
 -  Kostnadsfri användning av hotellets faciliteter: attraktiv 

utomhuspool, uppvärmd inomhuspool och härligt 
spaområde, bl.a. med bastu

  24 timmars läkarjour

Totalt per person  12490,– SEK2

 Prisfördel per person  – 10000,– SEK2

 Förmånspris per person från endast  2490,– SEK1

3240,– SEK

6100,– SEK

3150,– SEK

12490,– SEK

Inklusive spektakulärt utfl yktsprogram:
Dag 1 – 7: 5-stjärnig studieresa
•  Arkadiklostret (inträde ingår): Kretas nationalhelgedom från 

Bysantinska rikets tid, symbol för Kretas självständighet 
•  Ark. museet i Eleftherna (inträde ingår): imponerande 

romerska utgrävningar på arkeologiska museet
•  Kournassjön: Kretas enda naturliga sötvattensjö
•  Rethymnon: romantisk hamnstad med vacker stadskärna 
•  Matala: 60-talets hippieparadis; i grottorna i de höga 

kalkstensklipporna bodde bl.a. Bob Dylan och Cat Stevens 
•  Hantverkskonst i traditionellt mattgalleri 
•  Palatset i Faistos (inträde ingår): ett av öns största palats

där den världsberömda Faistosdisken hittades 
•  Palatset i Knossos (inträde ingår): varje Kretaresas

absoluta höjdpunkt, färgglada fresker, keramikkonst,
mäktiga stadsmurar och en labyrint av vägar 

•  Heraklion: spännande utforskningsrundtur med bl.a. 
venetiansk hamnfästning, promenadväg vid hamnen och 
pittoresk stadskärna 

•  Ark. Museet i Heraklion (inträde ingår): Kretas otaliga 
kulturskatter 

•  Palatset i Malia (inträde ingår): en av Kretas största
minoiska byggnader 

•  Hantverkstradition i smyckes- och skinnateljé 
•  Lasithislätten: frodig slätt 
•  Keraklostret (inträde ingår): Kretas viktigaste religiösa 

centrum – fortfarande bebott av nunnor 
•  Bergsbyn Krasi: idyllisk by med en 2000 år gammal platan 

Dag 8 – 15: semesterförlängning på ett exklusivt 
5-stjärnigt lyxhotell direkt på stranden som VÅRT TACK3

En veckas avslappning på ett 5-stjärnigt lyxhotell med 
wellnessavdelning, pool och sandstrand

Vårt speciella tack för dig som trogen läsare av BÅTLIV !

Exempelhotell

ArkadiklostretArkadiklostret
Inklusive

KournassjönKournassjön
Inklusive

+ 8 dagars avkoppling på ett 5-stjärnigt lyxhotell!+ 8 dagars avkoppling på ett 5-stjärnigt lyxhotell!
Inklusive

Palatset i FaistosPalatset i Faistos
Inklusive

HeraklionHeraklion
Inklusive

Extratjänster till förmånspris:

Heraklion
Rethymnon

Eleftherna
Arkadiklostret

Malia
Knossos Krasi

Lasithislätten

Kournassjön 

Matala

Faistos

K r e t a

Me d e l h a v e t

Resmånadert Januari 2020
(28. – 31.1.)

Februari 2020
(4. – 14.2.)#

Februari 2020
(18. – 28.2.)

Mars 2020
(3. – 13.3.)

Mars 2020
(17. – 31.3.)

April 2020
(3. – 17.4.)#

Oktober 2020
(13. – 30.10.)

November 2020
(3. – 13.11.)

November 2020
(17. – 27.11.)

December 2020
(1. – 4.12.)

Säsongstillägg per pers 0,– SEK 500,– SEK 1000,– SEK 1400,– SEK 1900,– SEK 2200,– SEK 1900,– SEK 1000,– SEK 500,– SEK 0,– SEK

Flygplats Göteborg Stockholm Köpenhamn

Flygtillägg per pers. 0,– SEK 650,– SEK 500,– SEK
Avgångsdagar: tis | fre tis fre

0200 12 20 54
Ring kostnadsfritt nu för att säkra ditt önskedatum:

Måndag till fredag kl. 9.00 – 18.00, lördag kl. 9.00 – 15.00
Researrangör: TSS Travel Service Scandinavia AS, fi lial Sverige;
Krejaren 2, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm

Din förmånskod ! BÅT66965
Innehavare av svenskt, fi nskt, danskt och norskt pass är viseringsfri i 90 dagar. Vid in- och utresa i Grekland krävs ett giltigt pass. För medborgare i andra
länder rekommenderar vi att man frågar om de gällande inresebestämmelserna på Greklands ambassad i Stockholm: http://www.mfa.gr/en/visas.
# lovtillägg p.p.: 450,– SEK
1   Plus Greklands turistskatt som just nu är 4,– € (ca 40 SEK) per rum och natt (information hämtad i oktober 2019). Det annonserade priset på 2490,– SEK

gäller endast vid avresa 25.11.2019, 28.01.2020 och 04.12.2020 från Göteborg. Vid andra avresedatum gäller säsongstillägg som anges i tabellen. Resan
gäller endast för adressaten och myndiga medföljande personer. För ytterligare information om TSS:s gällande resevillkor och övriga villkor, se webbsidan 
www.tss-travel.se eller ring arrangörens hotline. Information: Vid emottagande av skriftlig bekräftelse förfaller 20 % av resepriset till betalning. Betalning 
av återstående belopp: senast 35 dagar innan avresa. Maximal gruppstorlek: 43 personer. Ej lämpligt för personer med begränsad rörlighet. Bilderna i 
reklamprospektet är exempelbilder. Med reservation för tryckfel och fel. Flygplatser tar ut fl ygplatstillägg för resenärer. Beloppet beror på fl ygbolagens 
transportkostnader, och dessa kostnader beror i sin tur på pris- och avgiftsutformning av fl ygplatsoperatörerna. Vänligen observera att reseförloppet kan
ändras av organisatoriska skäl eller på grund av vädret. Vårt speciella tack-erbjudande gäller endast vid bokning av studieresan.

2  Prisexemplet baseras på pris för en resa som äger rum från 28.01.2020 – 11.02.2020 och har beräknats den 10.10.2019 på allmänt tillgänglig information
på följande hemsidor: Flyg tur och retur Göteborg – 28.01.2020 – 11.02.2020 på www.expedia.se (billigaste avbokningsbara tillgängliga fl yget inkl. bagage), 
transfer fl ygplats – hotellet – fl ygplats på www.holidaytransfers.com, utfl yktsprogram på www.viator.com, 14 övernattningar inkl. frukost på www.booking.com 
(3 nätter på hotellet Palazzino di Corina Rethymnon, 4 nätter på hotellet Capsis Astoria Heraklion, 7 nätter på hotellet Galaxy Iraklio Heraklion). De nämnda 
hotellen är exempel. Resan innehåller inte nödvändigtvis dessa hotell.

3  TSS Travel Service Scandinavia AS och RSD Reise Service Deutschland ingår i en europeisk reseföretagskoncern som arrangerar resor för resenärer från ett fl ertal
europeiska länder. Observera: Undersökningen har genomförts med resenärer som reste med RSD och med TSS Travel Service Scandinavia AS år 2017. Kommentarerna kommer från kunder som har rest med vår företagskoncern.

4 Vistelsen i 5-stjärnigt lyxhotell i Kreta dag 8-15 bjuder vi på. Denna del av resan är kalkylerad med 0 SEK i beräkningen av paketresans pris.
5 t.ex. Aegean Airlines (Sky Trax World Airline Award 2014 – 2017 för bästa europeiska regionalfl ygbolag)
De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. TSS Travel Service Scandinavia AS kommer 
att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har TSS Travel Service Scandinavia AS, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din 
hemtransport om det eller de hamnar på obestånd. TSS Travel Service Scandinavia i Sverige har ställt statlig resegaranti hos Kammarkollegiet. Arrangören förbehåller sig rätten att göra ändringar av uppgifter i broschyren.
Sådana ändringar ingår i avtalet med resenären om resenären har fått information om ändringen innan avtalet ingåtts.
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