WASA – Den sista kvassen - bästa julklappsboken!
Nu är den äntligen här, årets bästa julklappsbok för alla Torekovälskare. WASA – Den sista kvassen är
en bok om Carl-Johan och Harald Kjellbergs Wasa, fiskebåten som låg i Torekovs hamn från 1947 till
2013.
Wasa byggdes på Råå 1905 och är den enda svenska fiskebåt som helt och hållet byggdes för att
kunna seglas som fortfarande existerar. I boken beskrivs ingående och med stor inlevelse Wasas
spännande och äventyrsfyllda 116-åriga historia. Från det att hon byggdes på Råå som en seglande
kvass för fisket vid ön Anholt i Kattegatt fram till tiden i Torekov, då hon både var fiskebåt och körde
passagerare till Hallands Väderö under många år.
Boken är ett resultat av tusentals timmar av arkivforskning, intervjuer, uppmätningsarbete och
efterföljande ritningsarbete.
Men förutom att vara en av de mest omfattande dokumentationer som har gjorts av en svensk
fiskebåt innehåller boken så mycket mer.
Den är också ett inlägg i debatten om vårt svenska fiske och vilken väg det ska ta i framtiden. Genom
att återvända till unika, bortglömda historiska källor, har det begynnande industrifiskets katastrofala
följder för våra fiskbestånd i slutet av 1800-talet för första gången beskrivits.
I boken finns också en poetiskt skriven novell som lyfter fram kvassen Wasas egen röst, båten får en
egen verbal identitet som berättar om hennes syn på världen och sitt långa händelserika liv.
Bildmaterialet är oerhört rikt och många historiskt unika bilder från en svunnen tid visas här för
första gången, i ett synnerligen kvalitativt tryck.
Författarnas främsta ambition med ”Wasa – den sista kvassen” är att möjliggöra en renovering av
Wasa till ursprungligt skick och därför kommer samtliga inkomster av boken oavkortat gå till Wasas
kommande renovering.
Om du vill stötta vår målsättning att låta Wasa leva vidare i hundra år till – köp då denna bok.
Du kan antingen köpa boken direkt på Torekovs Turistbyrå eller från oss på Nyhamns Såg &
Båtbyggeri på Kullahalvön. Priset är 400 kronor.
Vid beställning av en eller flera böcker maila till mail@nyhamnssag.se eller
susanne.ravani@gmail.com eller ring Martin (0732073314), Mathias (0700343659) eller Susanne
(0737325885). Porto tillkommer vid beställning.

