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På tur i det österbottniska havsbandet

Naturfotograf Bo Isomaa tar åter en gång läsarna med på upptäcktsfärder i sina favoritlandskap. Som
han själv säger, vi behöver inte förflytta oss långt när vi gör en resa. Landskapet förändras omkring
oss, årstiderna inverkar på ljuset. Det blir mer en tidsresa än en resa i geografisk omfattning.

Bokens läsare får följa med på en utflykt från sitt eget soffhörn. Genom kameralinsen tar Isomaa oss
med till Ådön utanför hemstaden Jakobstad. Vintersolen ligger låg och det egentliga istäcket lyser
med sin frånvaro. Men för den skull saknas inte objekt att föreviga.

På turen till Kallan, den rödvita fyren på inloppet till Jakobstad, är temperaturen behagligare och
naturen mer färgsprakande. Jag förstår väl att Kallans röda vägg är en favoritfond för spännande
bilder. Isomaa återger gärna både skärgårdens växter och fåglar.

Fyrfantasterna får sitt lystmäte i kapitlet Öluffa i Kvarken då det bjuds på strandhugg vid sju
landmärken på såväl östra som västra sidan av Kvarken och södra Bottenviken. De som hellre håller
sig inomskärs får inspiration till egna färder i ”Sävihavet”, Larsmosjöns egna Amazonas.

Det är främst bilderna som talar, men textmässigt är verket tvåspråkigt på svenska och finska.
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Två av Bo Isomaas fotografier från boken illustrerar de österbottniska dikterna i detta nummer.


