Hummerfisket blev en
barnbok
Hon har alltid gillat att skriva och fotografera. Nu har Ingela
Nilsson från Hamburgsund kombinerat de båda intressena och
ger ut en barnbok, Holger på hummerfiske.

Ingela Nilsson med dockan Holger i knät som är huvudperson i hennes böcker.
Fotograf: Cia Karlsson

Holger på hummerfiske är den första i serien om Holger. I höst släpps ännu en bok om hans
äventyr.
Fotograf: Cia Karlsson

Ingela Nilsson arbetar till vardags som kurator i Kungshamn, men kan nu också
titulera sig författare. För åtta år sedan flyttade hon och familjen till Hamburgsund.
Här har hon kunnat få mer tid över till sitt fotograferande.
– Det fick mig att börja fundera på att sätta samman bilderna med text till en barnbok,
berättar hon.

På en bakluckeloppis i Fjällbacka hittade hon en docka, som verkligen satte fart på
fantasin. Hon tog kontakt med docktillverkaren och fick tillåtelse att använda dockan i
sin barnbok. Dockan har hon nu döpt till Holger och det är han och hans vänner som
får uppleva alla äventyr i hennes första bok, Holger på hummerfiske.
Den handlar just om när Holger är med sin farfar ute och fiskar hummer.
Läsare tackar
Första boken har hon gett ut på eget förlag, men den andra ska ges ut av ett danskt
förlag, senare under hösten.
Nu säljs Holger på hummerfiske bland annat på havets hus i Lysekil och på
Universeum och har redan fått gott mottagande hos läsarna. Till exempel när
Bohusläningen är på besök hemma hos Ingela Nilsson ringer telefonen. I andra
änden är det en läsare som vill tacka.
– Det känns jättefantastiskt! Att jag har gett ut min första bok är väldigt spännande.
Afrika nästa?
Hon har funderingar på att ge ut en tredje bok. Den kanske kommer att ta Holger till
Afrika eftersom Ingela Nilsson själv var där förra året och fotograferade.
– Men jag måste se hur de två första böckerna faller ut först, säger hon.
I höst ska hon delta i Bokmässan i Göteborg och nu på lördag signerar hon sin bok
på Bokia i Lysekil.
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