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IBLAND DYKER DET upp böcker som 
bjuder på något helt oväntat – en 
upplevelse utöver det vanliga.

Fotografen Erik Malm har produ-
cerat ett mästerverk i en klass för sig. 
Boken påminner inte om något annat, 
de drygt 300 sidorna innehåller 
konstverk av sällan skådat slag.

I boken ”Bränningsland – Bohus-
läns skärgård målad med kameran 
som pensel” beskriver författaren Erik 

Bränningsland
ATT BÅTLIVET ÄR fyllt av berättelser 
och skrönor om upplevelser och 
äventyr, mer eller 
mindre sanna 
men alltid lika 
roliga att berätta, 
kan inte förnekas. 
Författaren Jan 
Agrén har till-
bringat mer än 35 
år i Stockholms 
skärgård, träffat 
mängder av spännande personer 
och i olika sammanhang lyssnat på 
sanslösa berättelser, vilka han har 
publicerat i olika tidskrifter. 

Jan Agrén har samlat ihop 95  
glada, mer eller mindre sanna  
historier som verkligen skänker 
läsaren en stunds avkoppling till- 
sammans med mycket humor och 
ofta oväntade slut. Läsaren känner 
säkert igen sig i en och annan  
händelse med liknande upplevelser  
i minnet, som en liten krydda.   

Detta är en utmärkt presentbok till 
alla fritidsskeppare. Pris från 204 kr. 
223 sidor. ISBN: 978-91-87553-49-
3. Ges ut på Balkong Förlag.
Lars Afzelius

På pricken! 

PÅ PRICKEN!  •  95 OFTA SANNA SKÄRGÅRDSHISTORIER  •  JAN AGRÉN

PÅ PRICKEN!
95 OFTA SANNA SKÄRGÅRDSHISTORIER

Jan Agrén

Författaren Jan Agrén har tillbringat en stor del av 
sitt liv i Stockholms skärgård, med 35 års eget fritids-
boende på en liten holme, med segling, motorbåtar och 
läsvärda träffar med spännande personer av olika slag.
   Läs om hur man kan göra 43 knop med ett badkar, 
om Fille och knoppen, om vinprovares och fågel-
skådares fikonspråk och hel del annat överraskande. 
Ty allt handlar inte bara om skärgården, utan också 
om diverse händelser långt därifrån.
   Boken är också en utmärkt present som med 
tiden kommer att ge dess ägare anledning till 
muntra återbesök i bokhyllan.
   Gör dig själv eller någon annan glad.

PÅ PRICKEN! JAN AGRÉN

978-91-87553-49-3

www.balkongforlag.se

Balkong Förlag

Malm Bohuslän på ett konstnärligt 
och känsligt sätt. Han använder en 
spännande kamerateknik (Intentional 
Camera Movement Photography, 
ICM) som närmast kan beskrivas som 
målningar där kameran förflyttas 
under exponeringen. Bilderna är 
tagna och bearbetade med modern 
teknik. Boken är dessutom tryckt på 
ett fint papper i akvarellstruktur som 
ytterligare förstärker intrycket av ett 

konstnärligt verk i toppklass.
De platser som är fotograferade 

väcker många minnen hos seglare: 
Tistlarna, Vinga, Pater Noster, 
Väderöbod, Tjurpannan med flera. 
För älskare av Bohuslän och skärgård 
är denna bok ett måste och med sitt 
stora format (30x30 cm) en utmärkt 
presentbok. Pris 650 kr. ISBN 978-91-
519839-3-6. www.erikmalm.com
Lars-Åke Redéen

f a s t e r. f i

FINSK STYRKA OCH HÅLLBARHET
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KLAR FÖR 
UPPTAGNING?

FRI FRAKT ÖVER 1000 KR     |    SNABB LEVERANS     |    30 DAGARS ÖPPET KÖP

Allt du behöver till båten, 
på en och samma adress!

WATSKI.SE

BÅTTILLBEHÖR PÅ NÄTET 

https://www.watski.se/
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FÖRFATTAREN JOHAN BJURER har 
under ett 20-tal år skildrat Stock-
holms skärgård och dess historia 
och samlat ihop 50 kortare berät-
telser om skärgårdsbefolkningen 
från dåtid till nutid. En mycket 
intressant samling berättelse som 
levandegör skärgården och väcker 
intresse för fortsatt läsning. Att 
som besökare ge sig ut i denna 
skärgård utan att ha läst boken 
innebär stor risk att man missar 
en massa intressanta platser 
med dess historia, som är väl 
värda att besöka. Bildmaterialet 
är förnämligt och gör läsningen 
ännu mer intressant. Berättelserna 
beskriver historia, levnadsöden, livet 
i skärgården, intressanta platser, 
försörjningsmöjligheter och hur man 
bevarar och nyttjar äldre byggnader 
och anläggningar som utflyktsmål. 

Det märks att författaren har 
vistats i skärgården under många år 
och intervjuat äldre fastboende om 
levnadsvillkor, en vardag fylld av kamp 
mot väder och vind och jakten på 
levebröd i svåra tider. Dessa reportage 
har tidigare publicerats i olika forum 
men nu samlats ihop i denna bok. 

FÖRFATTAREN THOMAS VEBER är en 
känd profil inom båtlivet. Tillsam-
mans med sin familj har han gjort 
flera långseglingar och håller föredrag 
om segling och reseäventyr.

Denna gång har han skrivit om 
familjens dröm om att få segla i Med-
elhavet, men först måste köpa den 
efterlängtade segelbåten som finns 
på Mallorca. När båtköpet är klart i 
början på 2020 stänger Europa sina 
gränser på grund av den utbrytande 
pandemin och tvingar 
författaren att ta helt 
nya beslut om den 
inköpta båten, som 
då ligger i en marina 
på Mallorca och tickar 
dyra hamnavgifter. 
Beslutet blev att 
segla hem båten 
genom ett nedstängt 
Europa med långa 
karantäntider och 
stora svårigheter att 
förflytta sig mellan 
länderna. 

En rak och tydlig 
bok om en resa fylld med problem och 
mer eller mindre smarta lösningar 
utifrån rådande förutsättningar. Man 

Utmaningen av Thomas Veber 
En omöjlig segling från Mallorca till Skanör

Skärgårdens historia blir imponerad av viljan som finns 
att till varje pris lösa uppkommande 
problem och bokens värde är just hur 
man tacklar problem, hittar lösningar 
och kan fortsätt resan. 

Den som funderar på att göra något 
liknande, även om pandemin inte är 
lika begränsande längre, ska definitivt 
läsa boken. Den belyser mängder av 
händelser eller hinder som är bra att 
känna till och ha viss beredskap för 
vid den egna planeringen. Givetvis 

finns mycket att lära 
även om man ”bara” 
håller sig runt våra 
egna kuster. 

Det sägs att 
författaren hellre 
bygger väderkvarnar 
än vindskydd när det 
blåser och den liknel-
sen stämmer alldeles 
utmärkt när man 
läser om alla hinder 
och svårigheter och 
samtidigt upplever 
den goda stämningen 
under hela resan. 

Förlag: Ocean Dream. Pris från 279 kr. 
215 sidor. ISBN: 978-91-985069-7-6.
Lars Afzelius

Med det blandade innehållet såsom 
sjöslag och kustförsvar, jakt och fiske, 
spritsmuggling, båtbyggartraditioner, 
fyrar värdshus och äldre matrecept 
m m ger boken en välskriven rapsodi 
om skärgårdens mer eller mindre 
kända historia och tips på intressanta 
besöksmål.   

Pris från 309 kr. 223 sidor. ISBN: 
978-91-87553-48-6. Ges ut på 
Balkong Förlag.
Lars Afzelius

JOHAN BJURER

Här skildras skärgården med lättillgängliga korta texter tillsammans med vackra skär-gårdsbilder. I skärgårdslandskapet finns en mängd historiska och vackra minnesmärken. Fynden finns inte bara på land utan även under ytan där frånvaron av skeppsmask medfört att gamla träskepp till stora delar bevarats intakta som kan berätta en intressant historia. 
I skärgården har ett antal sjöslag utkämpats och olika former av kustförsvar utvecklats och försvunnit. Här har befolkningen levt och verkat och kämpat mot väder och vind och skaffat sig ett levebröd i svåra tider. De har jagat och fiskat på olika sätt, en födkrok där tillvägagångssätt och metoder förändrats över tid. När motbokssystemet infördes i Sverige bedrevs en omfattande spritsmuggling i skärgården. Att lura kustbevakning och tullare gav en extra fjäder i hatten.

En rik båtbyggartradition gör sig påmind med rötter långt tillbaka i tiden, redan före vi-kingatiden. På 1600-talet utvecklades systemet med lotsar som möjliggjorde säker naviga-tion för handelsfartyg och krigsfartyg när Sverige växte som stormakt runt hela Östersjön. Ett flertal konstnärer och författare har levt och verkat i skärgården och funnit motiv för skapande i text och bild. Här fann också de bättre bemedlade under 1800-talet ett som-marparadis och lät bygga en villa eller spenderade tid på olika pensionat.

www.balkongforlag.se

978-91-87553-48-6
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      Johan Bjurer

SKÄRGÅRDENS  
HISTORIA

korta berättelser – då och nu

Koncentrat/Injection

för alla typer av 2-taktsmotorer

Ersätter och halverar oljeanvändningen
Minskar förbrukningen > 10%

Minskar skadliga utsläpp

Ingen mer rök och illaluktande doft

Utvecklad i Sverige tillsammans med Universitet

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE ONLINE
WWW.TRIBORONPRODUCTS.COM

Varför byta din båtmotor - byt din olja istället!
Med vår unika oljeersättning för tvåtaktsmotorer minskar slitage, bränsleförbrukning och miljöpåverkan... 

Triboron bränsleteknik gör din motor miljövänligare.

The way of reducing CO2 footprint now!
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