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Den sista kvassen

WASA BYGGDES PÅ Råå 1905 med
skrovform och linjer enligt den
sedan länge etablerade båtmodellen
kvassen. Det är en Kattegattsbåt med
goda seglingsegenskaper för fiske i
Kattegatt med dess vind- och väderförhållanden. Det är denna båt med
sin historia, alla äventyr, båtbyggartraditioner och framför allt människor
boken handlar om.
Berättelsen visar ett enastående
intresse att fördjupa sig i Wasas
historia och framför allt ambitionen
att återställa Wasa i ursprungligt
skick. Ett omfattande bildmaterial
tillsammans med alla inblandade
människor och tidsandan under hela
1900-talet i ord och bild berättar om
fiskets utmaningar och ibland nödvändigheten av att använda båten till
annat än bara fiske för att försörja sig.
Berättelsen om dynastin Sandbergs historia är välskriven, överskådlig och svår att lägga ifrån sig när
man väl börjat läsa. Sist i boken finns
också ett antal nygjorda ritningar som
visar båtens mått och linjer inför den
förestående renoveringen.
När mina föräldrar i mitten på

1900-talet sommartid hyrde ett
litet hus strax utanför Torekov åkte
vi många gånger över till Hallands
Väderö med en gammal fiskebåt,
som med all säkerhet var Wasa.
Det är lika spännande att nu läsa
om Wasas historia.
Författare: Martin Ravanis,
Mathias Ravanis och Susanne
Ravani. Förlag: Breakwater Publishing. Pris från 435 kr. 316 sidor.
ISBN: 978-91-86687-74-8
Lars Afzelius

I fred och örlog
DEN 7 JUNI 2022 fyller den svenska

flottan 500 år. På pingstdagen 7 juni
1522 anlände från Lübeck tio kraveller
och två barkar till
Slätbaken utanför
Söderköping. Denna
dag skapades den
svenska flottan och
med dessa fartygs
hjälp kunde riksföreståndaren Gustav
Eriksson Vasa återta
Stockholm från
danskarna.
Boken är en
samling berättelser
om många viktiga
händelser under
alla dessa år och hur
relationen till Royal Navy har påverkat
den svenska flottans utveckling.
Berättelserna visar på de historiska,
kulturella och vänskapliga band
som finns mellan länderna. Inte
ens då man formellt låg i krig med
varandra (1810–1812) avlossades
ett enda skott.
Författaren har samlat ihop ett
20-tal mer eller mindre kända,
spännande och inträngande händelser. Både svenska, engelska och
amerikanska författare, ofta tidigare

marinofficerare, har medverkat.
Genom arkivforskning får läsaren god
inblick i många, för de flesta, okända
händelser. Till exempel när dåvarande
kommendörkapten
Torsten Hagman av
självaste Per Albin
Hansson fick order att
våren 1940 organisera
hemtransporten av
fyra nyinköpta italienska jagare som då
låg i Italien. En annan
händelse är Churchills
planerade flygangrepp
mot Luleå i juni 1940,
vilket var timmar från
att verkställas.
Boken har en påkostad layout och
rikligt med bilder som tillsammans
med saklig och lättläst text bjuder
på avkopplande och intressanta
historiska berättelser. En mycket värdig hyllning till den svenska flottans
500-årsjubileum och Royal Navy.
Redaktör: Gustaf von Hofsten och
21 fristående författare.
Förlag: Breakwater Publishing.
Pris från 395 kr. 297 sidor.
ISBN: 978-91-86687-70-0
Lars Afzelius

SOM MEDLEM AV VETERANBÅTSFÖRENINGEN bjuds du fem
gånger om året på en alldeles särskild högtidsstund –
ett nytt nummer av Veteranbåten har anlänt!
Veteranbåten är Sveriges ledande tidning för alla som är
roade av äldre båtar och allt vad därtill hör av historia och
utveckling. Men också vill få dagsaktuella uppdateringar
om klenodernas tillstånd och läsa om entusiasterna som
ser till att båtarvet både överlever och frodas.
Veteranbåten gavs ut första gången 1983 och har, liksom
föreningen, stadigt växt i omfång.
Med tiden har tidningen utvecklats till vårt flaggskepp,
högt uppskattad av fler än 6 000 läsare.
Verksamheter där du som medlem bidrar är också
Veteranbåtsarkivets arbete med digitalisering av gamla
båtritningar (hittills ca 74 000), och Veteranbåtsfonden som
stödjer renoveringar. Vi ger ut böcker, arrangerar festivaler
och är engagerade i det nya Fritidsbåtsmuseet i Härnösand.
Om du gillar ämnet klassiska båtar är det klart att du ska bli
medlem i Veteranbåtsföreningen, då får du njuta av dunsen i
brevlådan när ännu ett nummer av Veteranbåten anländer.

VETERANBÅTSFÖRENINGEN
Sällskapet för klassiskt båtliv

Som medlem är du med och skapar historia, anmäl dig på veteranbaten.se
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