BÖCKER

Hela folkets båt

VÅR MEST FOLKKÄRA och populära

segelbåt sedan 40-talet, Nordiska
Folkbåten, kan nog betecknas som
den första svenska fritidsbåten med
en planerad fabriksmässig produktion, fram till plastålderns inträde.
Trots att våra nordiska länder var
indragna i andra världskrigets elände
och inte hade några möjligheter att
avdela resurser för produktion av fritidsbåtar, lyckades några entusiaster
i Norden med skeppsredare Sven
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Salén i spetsen genom Nordiska Seglarförbundet bjuda in till en nordisk
konstruktionstävlan om en mindre
folkbåt av sjöduglig typ och billig att
bygga genom serieproduktion. Att
den vinnande konstruktionen har
blivit en succé kan alla segelbåtsentusiaster vittna om och Folkbåten
byggs fortfarande, dock med vissa
modifieringar. Men allt är inte som
det synes vara och fortfarande
tvistas det om vem som egentligen
är upphovsman till den vinnande
konstruktionen 1941.
Huvudpersoner i dramat är
skeppsredaren Sven Salén och
båtkonstruktören Tord Sundén
och författarna Tomas Svensson och
Sture Sundén har lagt ned ett enastående arbete för att kunna presentera
alla tillgängliga dokument och övriga
fakta och sanningar i bokform.
Boken vänder sig första hand till
den krets av läsare som har stort
intresse för folkbåtens historia och
dåtida båtliv.
Pris från 195 kr. 200 sidor. ISBN:
978-91-86687-56-4. Förlag: Breakwater Publishing AB.
Lars Afzelius

Berättelsen om Norrvikens Båtvarv i Roslagen
NORRVIKENS BÅTVARV STARTADES

1919 och var i verksamhet ända in på
70-talet. Det var i huvudsak
motorbåtar de byggde,
men under kriget blev
det även en del mindre
segelbåtar. Varvet byggde
inte bara fritidsbåtar.
De gjorde bl. a. taxi- och
sightseeingbåtar som
syntes och verkade på
Stockholms vatten.
Som mest hade man tio man anställda på varvet. Under tre års tid har
författarna Claes Lund och Lars-Erik
Andersson gått igenom varvets arkiv

med dokument och ritningar. De har
även sökt upp intressanta kunder
eller deras arvingar. Boken, som
innehåller massor av
bilder och ritningar, ger en
riklig inblick i forna tiders
varvsindustri i Roslagen. Är
man träbåtsintresserad är
boken en liten guldgruva.
Den inbundna boken kan
beställas hos författarna via
mail: artica925@telia.com
eller classe.rospiggen@telia.
com och kostar 300 kr + porto. ISBN
978-91-519-1107-6.
Bengt Anderhagen

Dikt midskepps – Berättelser från de sju haven
ANTOLOGIN INNEHÅLLER 20 spän-

nande, gripande, galna, romantiska,
intressanta och humoristiska berättelser från havet skrivna
av bland andra Lars Melander, Torbjörn Dalnäs,
Hans Claesson, Anders
Ekberg, Anna Gable och
Reidar Jönsson. Läsaren
får vara med om skottlossning på Filippinerna,
en seglats till Sandhamn,
man-över-bord utanför
Australien, en krogrunda i

Casablanca och en orkan på Nordsjön
för att nämna några av historierna.
Bokanjärerna är en förening som
bildades för att uppmuntra
och stödja sjölivsskildringar i
alla dess former.
Den inbundna boken är på
196 sidor med många roliga
illustrationer av Rolf Öström.
Den kan beställas direkt av
www.bokanjarerna.se och
kostar 180 kr plus porto. ISBN
978-9188-759-92-4.
Bengt Anderhagen
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50 bästa hamnarna i Stockholms skärgård

BÖCKER

Nordsjödykarens verklighet

SPÄNNANDE BERÄTTELSER AV Jules

Verne och Jacques-Yves Cousteau
väckte författaren Hans Claessons
dröm att bli dykare. Efter gedigen dykarutbildning i bland annat USA kom
han att arbeta som oljefältsdykare
i Nordsjön. Han blev så småningom
ansvarig för dyk- och supportteam
under långa, djupa dykningar vid fär-

digställandet av de enorma betongplattformarna Cormant A och Brent C
vid Stord Verft, norr om Stavanger.
I boken får vi vara med om hur det
känns där nere i havet, ibland på 200
m djup. Att sänkas ner i en dykarklocka och sedan ta sig ut och börja
jobba med svetsning och andra avancerade jobb nere i mörker och kyla.
Hela tiden i ett intimt samarbete
med dykledaren. När den stipulerade
tiden gått ut ska dykaren sakta tas
upp för att till sist tillbringa många
timmar i en tryckkammare, allt
för att förhindra dykarsjuka. Hans
Claesson skildrar den avancerade
dykverksamheten på ett spännande och initierat sätt. Det är inget
ofarligt och lätt jobb. Som läsare
får man också en uppfattning om hur
komplex oljeutvinning till havs är och
vad människan kan åstadkomma.
Boken, som är inbunden, är på
316 sidor, och innehåller många
fotografier och illustrationer. Pris 207
kr. ISBN 978-91-88317-16-2. Ges ut
av eBokförlag Gullestad.
Bengt Anderhagen

FÖRLAGET BRIXHAM BOOKS har
slagit till igen. Med samma kvalitet
och noggrannhet som i tidigare
utgivna hamnguider men med
delvis ny layout och helt nya
kartsidor. Detta är den femte
hamnguiden i samma serie som
denna gång omfattar författarnas, Kerstin Benckert och Anders
Hellberg, 50 bästa gästhamnar,
naturhamnar och svajvikar i
Stockholms skärgård.
Varje hamn eller svajvik
presenteras på fyra sidor. De
två första visar med tydlig bild,
översiktskort och detaljkarta
lämplig inseglingsväg, lodade
djup och lämpliga förtöjningsplatser och eventuella
svajplatser. På övriga två sidor ges mer information om
platsen, insegling, förtöjning
och eventuell service m m. Guiden har
tydliga översiktskartor, vilket gör det
lätt att leta i rätt område när man är
på väg någonstans.
Några av hamnarna har också
presenterats i någon av de tidigare
utgivna hamnguiderna med samma
information. Hamnarna är proffsigt
förpackade i en ringpärm i A5-format
med tålig papperskvalitet i omslag
och sidor.

Det finns med all säkert, hos
båtfolket på ostkusten, en förhoppning om att även en sjätte och kanske
sjunde hamnguide, som omfattar
nya kuststräckor, presenteras så
småningom.
Pris från 335 kr. 224 sidor ISBN:
978-91-983041-6-9. Kartor och
grafik: Gustav Hannar.
Lars Afzelius

FLYTBRYGGOR
TRÄBETONG- & BETONGBRYGGOR & Y-BOMMAR

08-340 380 • info@pontonhamnar.se

Vi
håller vad
vi lovar!

www.pontonhamnar.se
68

WWW.BATLIV.SE

BÅTLIV 1/2020

