
Kustens pärlor
Ladda ner boken PDF

Sören Colbing
Kustens pärlor Sören Colbing boken PDF Brändöskär, Sydkoster, Väderöarna, Måseskär, Vinga, Ven, Hanö,

Utklippan, Harstena, Västra Stendörren, Landsort, Gotska Sandön, Huvudskär, Stora Nassa, Svenska
Högarna, Söderarm, Holmön, Haparanda Sandskär …

Alla har vi en relation till kustens magiska namn. Kanske har du hört namnen upplästa i sjöväderrapporten i
en varm kajuta med stormen vinande i riggen. Eller suttit på en solig strand och undrat hur de här platserna

egentligen ser ut.
I Kustens pärlor får vi en personlig rapport av skärgårdsfotografen Sören Colbing, från Sveriges långa

kustlinje. Pittoreska hamnar, mystiska öar och outforskade skär får alla plats bland pärlorna. Låt dig inspireras
och förföras till egna äventyr längs vår kust, med Colbings undersköna bilder och personliga texter.

Utdrag ur boken:
”Jag ger mig ut på vandring och upptäcker att Väderöarna är precis så vilda och vackra som jag mindes dem.
Visserligen blåser det inte från havet, men det är ändå kulingvindar som sveper fram och åskan mullrar inåt
Fjällbacka till. Uddar som sträcker sig ut mot havet, vikar med stora vågslipade stenar möter man med

välbehag. Så kommer jag upp på det högsta berget på Ramnö och tittar ut mot Väderöbod. Det är förmodligen
Sveriges mest svårtillgängliga fyrplats.”

 

Brändöskär, Sydkoster, Väderöarna, Måseskär, Vinga, Ven, Hanö,
Utklippan, Harstena, Västra Stendörren, Landsort, Gotska Sandön,
Huvudskär, Stora Nassa, Svenska Högarna, Söderarm, Holmön,

Haparanda Sandskär …

Alla har vi en relation till kustens magiska namn. Kanske har du hört
namnen upplästa i sjöväderrapporten i en varm kajuta med stormen
vinande i riggen. Eller suttit på en solig strand och undrat hur de här

platserna egentligen ser ut.
I Kustens pärlor får vi en personlig rapport av skärgårdsfotografen
Sören Colbing, från Sveriges långa kustlinje. Pittoreska hamnar,
mystiska öar och outforskade skär får alla plats bland pärlorna. Låt
dig inspireras och förföras till egna äventyr längs vår kust, med

Colbings undersköna bilder och personliga texter.

Utdrag ur boken:
”Jag ger mig ut på vandring och upptäcker att Väderöarna är precis
så vilda och vackra som jag mindes dem. Visserligen blåser det inte
från havet, men det är ändå kulingvindar som sveper fram och åskan
mullrar inåt Fjällbacka till. Uddar som sträcker sig ut mot havet,
vikar med stora vågslipade stenar möter man med välbehag. Så
kommer jag upp på det högsta berget på Ramnö och tittar ut mot
Väderöbod. Det är förmodligen Sveriges mest svårtillgängliga

fyrplats.”
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