Boktips
Ljusvägar, svenska fyrlandskap från då till nu
av Bianca Chiapponi & Lotta Jarlsdotter
Så har jag haft en trevlig stund och gått igenom en nästan ny typ av fyrbok som man
kanske också skall definiera som konstbok. Den är fylld av c:a 30 vackra fyrakvareller
i färg utförda av Lotta Jarlsdotter samt av trevlig text och ett rim om var fyr av Bianca
Chiapponi. Var fyr redovisas på ett uppslag där akvarellen finns på högersidan och
poemet samt information om fyren visas på vänstersidan.
Boken och akvarellerna är tryckta på högkvalitativt tjockt papper. Den vackra
presentationen av materialet ger ett ljust, öppet, fritt och luftigt intryck vilket verkligen passar för en fyr. Poemen är trevliga och faktatexten läsvärd. Som f.d. norrlänning
hoppas jag att Lotta och Bianca också ger ut en bok med fyrar som är belägna norr
om Örskär då inga sådana är med i denna bok.
Den inbundna boken har hård pärm, c:a 30x21 cm, 58 sidor, publicerad 2012
av Empatia Bok och Bildförlag, ISBN 978-91-979760-1-5. Beställ boken via hemsidan www.empatiabokochbild.se eller genom att maila info@empatiabokochbild.se.
Fyrsällskapets medlemmar kan köpa boken för ett specialpris. Skriv fyrsällskapet på
din beställning så får du köpa boken för följande specialpris 399:- + 60:- porto för
den signerade första upplagan eller 299:- + 60:- porto för den osignerade upplagan.
Esbjörn Hillberg

Fyrar i akvarell, möten med fyrar i all världens hörn
av Rolf Allan Håkansson
Nu kan du köpa boken som vi förhandsanmälde i Blänket 2011:5. Rolf Allan Håkanson
(medlem nr 7 i Fyrsällskapet) har målat alla fyrakvareller i färg samt skrivit all text.
Samtliga 48 fyrar är föredömligt inprickade antingen på en svensk eller på en världskarta.
Var fyr redovisas dels med en helsidesakvarell av Rolf Allan målad på hans karaktäristiska
sätt, dels en sida med fakta om fyren inkl. en lokal karta samt ytterligare en sida där författaren/konstnären på ett trevligt personligt sätt beskriver någon upplevelse på platsen.
De flesta fyrar i boken är svenska men det finns även fyrar från Norge, Danmark, Sydafrika, Australien, Fiji, Tonga, Argentina, Brasilien och Antarktis. Som västkustbo avslutar
Rolf Allan sin färgsprakande världsfyrkavalkad med Vinga.
Boken är ringhäftad med hård pärm, c:a 24x32 cm, 113 textsidor + 48 fyrakvareller (tryckta på hård papp), publicerad 2011 av Breakwater Publishing, ISBN
978-91-86687-06-9. Den kostar 295:- + 75:- i porto och kan beställas via rolfallan@
kulturtuben.se eller köpas i Lorensbergsteaterns biljettkassa, Göteborg (då slipper
du portot).
Esbjörn Hillberg
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