
Nu kan du bli ägare till STORA BOKEN OM 
TRÄBÅTSRENOVERING, av många ansedd som 
ett måste för alla träbåtsägare. Vi har tillfrågats 
om vi kan bidra till ett nytryck, då den länge 
varit slutsåld. Bokproduktion är en viktig del i 
VETERANBÅTSFÖRENINGENs verksamhet och vi tog 
tag i uppdraget, boken är den nionde vi producerat. 
En begränsad upplaga levereras i april, nu kan du beställa 
på hemsidan veteranbaten.se, eller hämta ditt ex på 
kansliet i Råseglarhuset på Skeppsholmen.
Boken kostar 375 kr, med posten 485 kr, till Finland 
Norge och Danmark 525 kr. 

Andra verksamheter där du som medlem bidrar, är 
tidningen VETERANBÅTEN som givits ut i 34 år, 
VETERANBÅTSARKIVET med ca 60 000 digitaliserade 
ritningar, VETERANBÅTSFONDEN för att nämna några. 
Dessutom arrangerar vi festivaler, närmast i Wasahamnen 
28 – 30 maj. Läs mer på hemsidan.

Gå med som medlem och njut av dunsen i brevlådan när 
den ledande tidningen för båtägare med inriktning på äldre 
båtar kommer till dig.

VETERANBÅTSFÖRENINGEN
Sällskapet för klassiskt båtliv

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

STORA BOKEN OM 
TRÄBÅTSRENOVERING

Grundtekniker, underhåll, reparationer

THOMAS LARSSON
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»För den händige och praktiskt intresserade båtägaren är den 
här boken ett måste.« Lars Åke Redéen, tidningen Båtliv 

» En bibel för träbåtsentusiaster. Boken är upplagd på ett trevligt 
och lättillgängligt sätt och är inbjudande även för den oinvigde.«
Skärgårdsstift elsens tidning Stångmärket 

»Boken innehåller allt man behöver veta. Det borde 
faktiskt fi nnas ett exemplar på varje träbåt.« 
Bengt Jörnstedt, tidningen Segling

Stora boken om träbåtsrenovering är den uppdaterade 
nyutgåvan av boken Träbåtsrenovering som blivit en stor 
succé bland träbåtsälskare. Den riktar sig till såväl den 
erfarne som den nyblivne träbåtsägaren. Författaren 
Thomas Larsson är en av Sveriges mest erfarna och främs-
ta träbåtsrenoverare och i denna bok fi nns hans gedigna 
kunskap samlad.

Boken innehåller kapitel om båtvård såsom vinter-
under håll, vårrustning, ytbehandling samt renskrapning. 
Här fi nns också aktuell information om båtbyggnadsträ, 
limning och verktyg. Den mest omfattande delen av boken 
utgörs av de kapitel som utförligt beskriver rena repara-
tioner av träbåtar – allt ifrån proppning och nåtlimning till 
byte av bottenstockar och motorinstallationer. Kort och 
gott: allt man behöver veta för att renovera träbåtar.

Thomas Larsson ger oss även en fi n inblick i träbåtens 
och båtbyggnadskonstens historia, och han betonar att 
det är det kontinuerliga underhållet som håller vår unika 
och enastående träbåtsfl otta vid liv.

Stora boken om träbåtsrenovering är generöst illustrerad 
med över 200 skisser och foton i både färg och svart vitt. 
Boken innehåller även informativa faktarutor och en utför-
lig ordlista med förklaringar.
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