
BÅTLIV 4/2020          WWW.BATLIV.SE 65

BÖCKER

NÄR MAN ÄR till sjöss i coronatider 
kan det vara avkopplande att gå iland 
och promenera utan risk för att råka 
ut för större folksamlingar. 

Boken Vandra i Stockholms skär-
gård ger tips på många trevliga och 

ÖSTERSJÖOMRÅDET MED SIN närhet 
till hav, sjösystem och farleder bildar 
världens största arkipelag, och är unik 
på vår jord. I sin nyutkomna bok ”Sjö-
färder i Österled” beskriver författaren 
Hans Norman detta gigantiska och 
spännande område ur olika aspekter.

Författaren Hans Norman, pro-
fessor emeritus i historia vid Uppsala 
universitet, har såväl den historiska 
kunskapen om Östersjöområdet men 
också den praktiska erfarenheten från 
många långfärdsseglingar genom 
skärgårdshaven och Finska Viken.

Bokens 350 sidor innehåller bland 

Vandra i Stockholms skärgård
spännande utflyktsmål. Alla vand-
ringar i boken startar med en båttur, 
antingen med allmänna kommuni-
kationer eller egen båt. Förslagen till 
vandringsturer är utspridda över hela 
skärgården, från Arholma i norr till 

Landsort i söder. 
Vandringarna 

bjuder på en fantas-
tisk blandning av små 
pittoreska fiskebodar, 
sandstränder, klippor 
och hamnkrogar. Har 
man tur kan du finna 
fridlysta orkidéer, fisk-
gjusar och havsörnar. 
Boken, som också ger 
en hel del historik om 
livet förr och nu, är en 
trevlig följeslagare vid 

ö-promenaden.
Boken är på 288 

sidor i ett behändigt 
format och har rikligt 
med fotografier och 
kartor. Författare är 
Gunnika Isaksson- 
Lutterman. Kostar 299 
kr. ISBN 978-91-89079-
35-9. Calazo Förlag AB.
Bengt Anderhagen

Sjöfärder i österled – En resa i historien
annat en översiktlig beskrivning 
av det historiska och kronologiska 
skeendet i Östersjöområdet från 
vikingatiden till våra dagar. Vi får se 
hur de olika händelserna, exempelvis 
de många krigen hänger samman 
i tiden. Likaså får vi möta de vikti-
gaste av de inblandade aktörerna. 
Författaren beskriver utförligt de 
många intressanta resmålen och 
farlederna längs kusten. Ett annat 
intressant område är en översikt 
över segelsjöfartens förutsättningar 
och utveckling.

Många av bokens läsare kommer 
med all säkerhet att använda den 
enligt författarens förslag: ”När 
båten förtöjs ska man i sittbrunnen 
eller vid rufflampans sken kunna 
läsa om platsen man befinner sig 
och vad som är sevärt där och i 
omgivningen”.

Boken innehåller en oerhörd 
mängd kunskap presenterat på 
ett överskådligt sätt. En given 
följeslagare vid resor och strandhugg 
i Östersjön och dess många hamnar 
och destinationer.

Förlag: Balkong Förlag. Tryck: 
Baltoprint. Pris 349 kr. ISBN: 978-
91-87553-42-4.
Christer Hultgren

bygg din hamn 
på vår kunskap

 www.rixobryggan.se  
 E-post: Info@rixo.se
 Telefon: 0523 -400 46

®Projektering  ®Tillverkning 

®Installation  ®service


	BATLIV-0420-A-001-A
	BATLIV-0420-A-002-A
	BATLIV-0420-A-006-A
	BATLIV-0420-A-010-A
	BATLIV-0420-A-012-A
	BATLIV-0420-A-026-A
	BATLIV-0420-A-030-A
	BATLIV-0420-A-032-A
	BATLIV-0420-A-034-A
	BATLIV-0420-A-038-A
	BATLIV-0420-A-040-A
	BATLIV-0420-A-046-A
	BATLIV-0420-A-050-A
	BATLIV-0420-A-052-A
	BATLIV-0420-A-054-A
	BATLIV-0420-A-064-A
	BATLIV-0420-A-066-A
	BATLIV-0420-A-068-A
	BATLIV-0420-A-070-A
	BATLIV-0420-A-078-A
	BATLIV-0420-A-080-A



