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Havet. Vinden. Bergen.

Det här är en kärlekshistoria. Det speciella med just den här
kärlekshistorien är att den handlar om kärleken till en ö. Men som de

flesta kärlekar som varat ett tag är den inte längre blind.
På en liten ö kommer allt närmare. Både naturen och människorna.
Man blir tvungen att förhålla sig till både väder och grannar på ett
konkretare sätt. I en stad kan man gå undan. Samtidigt, här ser man

varandra. Här blir det verkliga möten, också i vardagen.

I boken möter vi människor och livsöden kopplade till en liten
skärgårdsö i Bohuslän, Gullholmen. Idag finns knappt 100

åretruntboende jämfört med över 1 000 vid förra sekelskiftet. Hur
kan ett liv i Sverige idag se ut bortom allfarvägarna och det vanliga
villakvarteret? Vem väljer att bo här? Hur vanlig eller ovanlig kan

man vara?

Tankeväckande berättelser vävs samman med den både storslagna
och finstämda naturen. Fotografierna speglar miljöerna och skapar

rymd och närvaro och visar olika sidor av kärleken till en ö.
Kärleken till naturen. Kärleken till en hembygd. Och vägarna dit.

Hans Flyman
Ursprungligen från Kungsbacka, nu boende i Skåre utanför Karlstad.

Huvudsakligen naturfotograf, medlem i fotoklubben
Naturfotograferna i Arvika. Utställningar i bl.a. Galleri Hamnen 102

på Gullholmen, Karlstad Naturum och Galleri 39 i Arvika.



Fotograf i jubileumsboken Grava kyrka och medförfattare/redaktör
till Handbok preventiv medicin och miljöskydd: Försvarsmakten

2004.
Hans arbetar till vardags på MSB i Karlstad, men driver även en
firma med inriktning på fotografering, bildvisningar och föredrag.

Emmalena är uppvuxen i det lilla samhället Överlida, men har
tillbringat många somrar i släkthuset på ön Gullholmen i Bohuslän.

Till yrket är Emmalena specialist i radiologi och arbetar som
överläkare på Centrallasaret i Växjö. Detta är hennes debut som

författare.
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