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Får vi fresta med en bok!
Jag vågar nästan påstå att årets utgivning har något för alla!
Vi hoppas att vi med våra böcker kan inspirera till upplevelser, kunskap och njutning –  
i verkliga livet eller i fantasin. Böcker som berör.

UT I NATUREN
Vi besöker en mängd intressanta och vackra platser – Vattenriket i Kristianstad, Tiveden, 
Gullholmen, Dalsland, Sveriges alla sjöar (nästan!), och vi tipsar om alla de stugor som står 
öppna för övernattning i hela Sverige. Gratis!
Och så slår vi ett slag för Nordens vilda djur och ett vildare liv!

MÖT MÄNNISKOR
Träffa båtbyggare på Orust, konstnärer i Värmland och fotbollsspelaren Crespo från Sierra 
Leone. Följ i veterinär Sigvards fotspår eller de äventyrslystna och fotograferande vänin-
norna Selma Lagerlöf och Sophie Elkan. Och så möter vi människans kanske bästa vänner: 
hästarna i staden.

BESÖK HISTORISKA BYGGNADER
Följ med till svunna tider och fascinerande byggnader – alla med en spännande historia: 
Herrgården Almare Stäket, Skoklosters slott och ett femtiotal industribyggnader som alla 
”tagits av tiden”.

GÅ PÅ DJUPET
Ta del av hemligheten med ditt, mitt och allas våra livsfrågor … Läs och begrunda berättel-
sen om Luther, som ville förändring för oss alla. Fascineras sedan av en stor samling julkrub-
bor från hela världen, med tänkvärda ord kring Jesu liv i vår tid. Från berättelsernas landskap 
Värmland får du också mängder av tankar, sagor och skrönor.

NJUT AV DET GODA
Ja, visst är det härligt att njuta av en god måltid eller smaskigt fika, det ord som vi svenskar 
blivit världskända för! I årets utgivning spänner vi mellan lätt, god, nyttig, billig och exklusiv 
matlagning. 

Som sagt – jag vågar nästan påstå att årets utgivning har något för alla!

 Och Du! Glöm inte att vända på katalogen, där hittar du alla Spejas barnböcker. 

mari hermansson
VD, Votum Förlag AB

Votum & Gullers Förlag ger ut fotoböcker om människor, kultur och natur – böcker som vill 
beröra och påverka dig som läsare. Vi vill förmedla en positiv syn på livet och världen.



Gården på fjället .......................................... 86
Göta kanal ................................................. 103
Haga - ett kungligt kulturarv ...................... 99
Havsblänk .................................................. 103
Hedvig Eleonora ......................................... 78
Heligt vatten ................................................ 88
Hemligheten ............................................... 38
Hundar är livet ............................................ 60
Hus i Arvika ................................................. 68
Hus i Karlstad genom konstnärens ögon ... 68
Hästarna i staden ......................................... 44
Igår, idag, imorgon .................................... 104
I min pappas himmel ................................ 104
I Sigvards spår ............................................. 65
Jesus etc. ...................................................... 72
Julens söta saker .......................................... 90
Juvelarian ....................................................... 8
Kakpoesi .................................................... 101
Karins kök.................................................... 80
Kokboken MatGlad .................................... 16
Kokvinnorna ................................................ 87
Konst i Värmland ........................................ 32
KOR - en kärlekshistoria ............................ 87
Kungliga hyllningsadresser ......................... 78
Kyrkan i Gamla Uppsala .......................... 104
Kärlek till en skrot....................................... 83
Kärleken till en ö ......................................... 28
Landet som inte längre är ........................... 52
Landskapsdjur ........................................... 101
Lek sa Gud ................................................ 104
Livets årstider ............................................ 101
Livsverk ..................................................... 100
Lugn av naturen .......................................... 89
Luleälven ..................................................... 61
Luther och hans värld ................................. 73
Mat och motion för mogna - 60 + .............. 75
Mat och prat i Värmland ............................ 20
Med näbbar och klor ................................. 101
Minnesblommor till det sista avskedet ..... 103
Mission som förvandlar världen ............... 104
Missionsskolan Lidingö ............................ 105
Mjuka kakor  ................................................ 54
Muttos/Muddus Nationalpark ................... 92
Natur i Dalsland .......................................... 34
Noveller från Värmland.............................. 15

Register
30 dagar vegetariskt  ................................... 57
ADHD i bilder ............................................ 98
Allting har sin tid ...................................... 103
Alma på Mårbacka....................................... 69
Almare Stäket .............................................. 12
Andliga rum ................................................. 71
Anrells Värmland ........................................ 14
Bergtagen .................................................. 100
Blå Bergens Sång ....................................... 100
Blå Jungfrun ................................................ 58
Boatbuilders on the Island of Orust ........... 48
Bröderna Erikssons Möbelverkstad ........... 67
Båtbyggare på Orust ................................... 48
Chokladbollar .............................................. 18
Crespo.......................................................... 36
Dalkullor - en svensk märkvärdighet ......... 77
Dalälven ....................................................... 76
De dolda skatterna ...................................... 89
De fann vägen ............................................. 77
Den ljusnande framtid är vår ...................... 98
Den siste bonden på Tämmesboda ............ 86
Det som håller oss vid liv ............................ 74
Drottning av Bredfjället ............................ 100
Drottningholms slott - band 1 ................... 99
Drottningholms slott - band 2 ................... 99
Där ingen skulle tro… andra boken ........... 96
Ekobyboken................................................. 97
En alldeles särskild historia ......................... 98
En bit Racken .............................................. 67
En bit Värmland.......................................... 66
En by invid älven ......................................... 53
Erik & Sigvard ............................................ 85
Ett Vildare liv ................................................ 6
Fika i lä ........................................................ 56
Fjällbondens avsked .................................... 86
Folkdräkten ................................................. 76
Franciskus av Assisi ..................................... 70
Frihetslif! ..................................................... 22
Fångad av gös ............................................ 103
För det finns så mycket vackert .................. 74
Glaciärer .................................................... 100
Go Golfilicious ............................................ 46
Godis  .......................................................... 54
Golfilicious .................................................. 82 
Gotländska fiskelägen och strandbodar ..... 79 



Noveller från Värmland - andra boken ..... 15
Nu bryter vi för lunch ................................. 91
Nu gifter vi oss ............................................ 81
När du en gång är borta ........................... 103
Nära  ............................................................ 55
Olika avtryck ............................................. 105
Om du har vägarna förbi .......................... 100
Om sommaren sköna .................................. 75
Oset och Rynningeviken ............................. 95
Picknick ....................................................... 81
Pilgrimsträdgård ....................................... 102
Pilgrimsträdgård flyttar in ........................ 102
Prisade byggnader ....................................... 95
Rapsolja........................................................ 91
Rosendals slott ............................................. 99
Roten till allt gott ........................................ 42
Röster från skogen ...................................... 85
Sacred Waters .............................................. 88
Sea Reflections .......................................... 103
Selma & Sigge ........................................... 101
Seventeen Swedish Embassies .................. 102
Skogshuggarna i Fjärran västerns skogar ... 59
Skoklosters slott/Castle............................... 40
Smaka på Småland ...................................... 93
Smultrongården .......................................... 84
Smultrongården - Mer om livet ................. 84
Småkakor  .................................................... 54
Småland - en kärleksförklaring ................... 93
Snöleopard................................................... 83
Sockerdrömmen ........................................ 101
Sten Bergman .............................................. 97
Stockholms Nationalstadspark ................. 102
Stora Karlsö ................................................. 82
Stora kyrkor och små församlingar .......... 104
Studio Wezäta ............................................. 64 
Stuglandet .................................................... 26
Svenska ostron ............................................. 80
Sveriges sjöar ............................................... 24
Sött från förr ................................................ 90
Tidtaget ....................................................... 10
Till fjällens ände .......................................... 63
Till träden .................................................... 96
Tivedens nationalpark  (sv, eng, ty) ............ 50
Tjädern och urskogen ................................. 62
Trollkarlen från Ås ...................................... 69

Trädgård med tolv rum och kök ............... 102
Tusen tankar om träd .................................. 92
United Stockholms of America (sv, eng) .... 88
Uppåt väggarna ........................................... 94
Utterliv ...................................................... 102
Vattenriket (eng, ty) .................................... 30
Vilda Norden ................................................. 4
Vingar över Vattenriket .............................. 30
Visby innanför murarna .............................. 79
Vägmärken för baptister ........................... 105
ÄKTA........................................................... 73
Örebro - 110 år senare ................................ 94



Jan Pedersen & Henrik Karlsson

Vilda Norden
inbunden, 220x300 mm, 256 sidor
isbn: 978-91-87283-92-5
utgiven: september 2017

Vilda Norden 
tidigare så vanligt förekommande art som 
staren har minskat drastiskt?

Vi behöver bli fler som upptäcker naturens 
mångfald och hur den berikar våra liv. Vi 
behöver bli många fler som engagerar oss i 
skyddet av allt det som vi annars riskerar att 
förlora. För alla som är nyfikna på naturens 
under är Vilda Norden en stor inspirations-
källa. 

I dagens urbaniserade samhälle har män-
niskan allt mer avskärmat sig från naturen 
och dess djurliv. Man nöjer sig kanske med 
tevens naturprogram där mest fokus riktas 
på Afrikas, Asiens och Antarktis mer exo-
tiska fauna och flora. 

Den allmänna uppfattningen kan därför 
bli att man måste resa långt bort för att upp-
leva spännande djur. I värsta fall kan man 
tro att vi inte har någon natur eller något 
djurliv i Norden som är värt att uppleva och 
bevara. Många vet t.ex. att tigern är på väg 
att för svinna, men hur många vet varför en 

Vilda 
Norden
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Med Vilda Norden vill två av Sveriges mest meriterade natur
fotografer, Jan Pedersen och Henrik Karlsson, väcka intresse och 
sprida kunskap om Nordens natur och djurliv. 

Vilda Norden fokuserar på det som är unikt i Sverige, Finland, 
Island, Norge med Svalbard och Danmark med Färöarna och 
Grönland. 

Många spektakulära naturskådespel återkommer varje år. Vissa, 
som groddjur och insekter, är små men spännande ändå om man 
vet något om dem. Större djur, som späckhuggare, björn och järv, 
har blivit tillgängliga naturupplevelser i världsklass. Vilda Norden 
tipsar om när och var man ska befinna sig för att få uppleva dem.

En del arter, som staren, minskar i antal. Andra, som havsörnen, 
ökar efter att ha varit nära att utrotas. Det här berättas det också 
om i Vilda Norden. 

Vi behöver bli fler som upptäcker naturens mångfald och hur 
den berikar våra liv. Vi behöver bli många fler som engagerar oss  
i skyddet av allt det som vi annars riskerar att förlora. För alla  
som är nyfikna på naturens under är Vilda Norden en stor  
inspirationskälla. 

ISBN 978-91-87283-92-5

9 789187 283925



JAN PEDERSEN född 1957. Fotograf, författare, 
skribent och äventyrare som i mer än 33 år lett naturre-
sor över hela världen. Har även arbetat som tillsynsman 
och guide i svenska naturreservat. Han har skrivit talrika 
artiklar för dags- och facktidningar om djur och natur. 
Han anlitas också flitigt som föredragshållare för en bred 
publik och är en mycket efterfrågad kursledare. Jans 
första bok I Arabiens öknar blev av Världsnaturfonden 
WWF utsedd till årets Pandabok 2000 för barn och 
ungdom och hans sjungande bok Fågelsång är Sveriges 
mest sålda naturbok någonsin. Efterföljaren Vilda Djur 
blev även den en succé. 
     Totalt har han publicerat 12 böcker och är en pre-
mierad fotograf med många internationella meriter och 
medlem av Naturfotograferna /N. www.janpedersen.se

HENRIK KARLSSON född 1968. Utbildad biolog och 
arbetar med naturvårdsfrågor på naturvårdsenheten i 
Kalmar. Han har tidigare jobbat som guide i Ottenby 
naturreservat och i nationalparken Blå Jungfrun. Fotogra-
ferar i huvudsak nordisk och ”nordlig” natur. År 2011 gav 
Henrik ut boken Mångfaldens ö – bilder och tankar från 
Ölands natur på eget förlag. Han är en flitig föreläsare 
och håller även fotokurser/workshops. Är även en pre-
mierad fotograf med många internationella meriter och 
medlem av Naturfotograferna /N. www.hknaturfoto.se

I september är det dags 

för ängshöken att flyga 

söderut mot övervint

ringsområdena på den 

afrikanska savannen, för 

att sedan återvända hem 

till Norden nästa vår.
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En bok om det vildas återkomst

Magnus Lundgren & Staffan Widstrand

Ett Vildare liv
en bok om det  
vildas återkomst
inbunden, 240x280 mm, 224 sidor
isbn: 978-91-88435-40-8
utgiven: september 2017

Ett Vildare liv är en inspirerande bok av 
fotograferna och författarna Magnus Lund-
gren och Staffan Widstrand. Med hjälp av 
ett mycket starkt bildmaterial, huvudsakli-
gen från författarna själva, kompletterat med 
ett eliturval från Wild Wonders of Europes 
omfattande bildarkiv, utvecklar författarna 
sina tankar under temat ”rewilding” – om 
hur ett Vildare Liv är och kan bli möjligt.

Med färska, positiva exempel från ett 
antal platser i Europa och i Sverige, ställs 
frågan hur vi på olika sätt skulle kunna få 
mer av det vilda att komma tillbaka i våra 
liv, för både människans och den biologiska 
mångfaldens skull.

Författarna tar oss med till naturens mång-
fald på en rad spännande platser, alltifrån 
havens djup, ända upp i våra höga berg. 
Rewilding-området Lappland tas upp sär-
skilt. I texterna blandas ”på-platsen-känsla” 
med många nya och underhållande fakta 
som hittills varit mer okända. I en lättläst 
och ledig samtalston förs nya resonemang 
kring naturen, relevanta frågor ställs och 
läsaren uppmanas att tänka efter själv. 



STAFFAN WIDSTRAND är natur- och reportage-
fotograf och författare. Enligt Outdoor Photography 
Magazine är han ”En av världens mest inflytelserika 
naturfotografer”.

Författare till 17 böcker på 9 språk, varav tre 
bästsäljande WWF Pandaböcker: Safari (1994), Rovdjur 
(2003) och Vindar från Arktis (2008). Utsedd till ”Na-
tional Geographic Explorer” av the National Geogra-
phic Society. 

Medlem i Naturfotograferna/N och mångfaldig pris-
vinnare i de största internationella naturfototävlingarna.

MAGNUS LUNDGREN är natur- och reportagefo-
tograf, författare och föreläsare. En av världens främsta 
undervattensfotografer, specialiserad på stort och smått 
i alla typer av blöta naturmiljöer. Mångfaldig prisvinnare i 
de största internationella naturfototävlingarna. 

Grundare av ”Exposure Expeditions” som arrangerar  
expeditioner till avlägsna marina vildmarksområden 
över hela världen. Medgrundare av Wild Wonders 
of Europe och Wild Wonders of China. Medlem i 
Naturfotograferna/N.

Om storpolitik och den 

cyniska verkligheten ute till 

havs känns som något som 

vi som enskilda människor 

långt ifrån skulle kunna 

påverka, så kom ihåg att  

ett av de kraftfullaste 

makt medlen du har är 

besluten om det du väljer 

att äta varje dag.
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Christina Mattsson & Elsebeth Welander-Berggren

Juvelarian
historien om christina  
nilssons smaragder
inbunden, 173x220 mm, ca 200 sidor
isbn: 978-91-88435-29-3
utgiven: september 2017

Smyckestölden på Nationalmuseum
 
Juvelarian är den sanna berättelsen om en 
nedtonad museiskandal. Om Christina Nils-
son – en av Sveriges största stjärnor, om en 
rysk tsars förtjusning, en ogenerad juveltjuv, 
en överintendent som hellre ville köpa tavlor 
och om hur en småländsk insamling lycka-
des återbörda en nationalklenod. 

Hösten 1986 lämnade en privatperson in ett 
magnifikt smaragdsmycke till Stockholms 
Auktionsverk för försäljning och uppgav att 
han fått smaragderna av sin far. Han legi-
timerade sig och det fanns ingen anledning 
att tvivla på hans uppgifter. Praktsmycket 
avbildades på omslaget till auktionskatalogen 
och ropades in av en schweizisk handlare för 
hisnande 1,2 miljoner. 

Det var bara det att smycket var stulet. 
Det ingen visste var att Auktionsverket i 
själva verket sålt ett smaragdgarnityr som 
tillhört Christina Nilsson, en av 1800-talets 
stora megastjärnor. Världsstjärnan hade fått  
smaragderna när hon sjöng den berömda 
Juvelarian i S:t Petersburg 1873 och den 
ryske tsaren hade låtit lägga äkta juveler i ju-
velskrinet. Christina Nilsson testamenterade 

senare smycket till Nationalmuseum, som 
förvarade det inlåst i ett kassaskåp. Till den 
dagen då någon helt sonika stal juvelerna 
och lämnade dem till försäljning. 

Här hade historien kunnat sluta om inte 
Sveriges Television sänt en serie auktions-
program där smycket kommenterades och 
visades. Och om inte en tidigare anställd på 
Nationalmuseum känt igen juvelerna och 
slagit larm.

Det skulle dock ta mer än 10 år innan alla 
juveler hittat tillbaka hem – dock inte till 
Nationalmuseum, utan till Småland. 

”Det är en fullständigt sanslös läsning. Fars och 
skandal, skratt och tårar,  
idiotförklaringar och medlidande blandas på ett 
sätt som gör att jag inte skulle  
bli förvånad om det hela så småningom blir en 
teateruppsättning.”  

Olle Granath 
tidigare överintendent 
på Nationalmuseum.

8    votum & gullers förlag • 2017



CHRISTINA MATTSSON, tidigare styres-
man för Nordiska museet 2001–2015, känd 
folklorist och mångårig medarbetare i radio och 
TV, bland annat som P2-chef. Det var Christina 
som var programledare för ”Under klubban”, 
en serie program i Sveriges Television, där 
smaragderna visades för över miljonen tittare i 
november 1986.

ELSEBETH WELANDER-BERGGREN, 
konsthistoriker med inriktning på konsthant-
verk och design, var tidigare chefsintendent  
på Stockholms Auktionsverk och deras smycke-
expert. Det var hon som kommenterade  
smaragderna i TV-programmet ”Under  
klubban”.

I det här sammanhanget kan vi erinra oss citatet efter en icke 

namngiven primadonna som ständigt var på resande fot och 

hade mött åtminstone tre eller fyra kejsare. På frågan vilket 

av de krönta huvuden som hon tyckte bäst om, svarade hon: 

”Tsar Alexander. Han ger de bästa juvelerna.”

I etuiet ligger det anonyma smaragd-
smycket som visades för miljoner TV- 
tittare hösten 1986 på bästa sändningstid 
av programledaren Christina Mattsson 
och Auktionsverkets expert Elsebeth 
Welander-Berggren. Foto privat.
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Bengt Spade, Helene Stalin Åkesson & Lena Knutson Udd

Tidtaget
inbunden, 260x270 mm, 128 sidor
isbn: 978-91-88435-36-1
utgiven: december 2017

En industrihistoria
med andra ögon. Bilderna i boken visar på 
miljöer som är allt annat än vanliga.

Tidtaget bygger på Bengt Spades gedigna 
fotoarkiv, som spänner över flera decennier 
och som framförallt skildrar svensk indu-
strihistoria. Idén kring den här boken växte 
fram ur mötet mellan Bengt Spade, Lena 
Knutson Udd och Helene Stalin Åkesson. 
Lena och Helene hade på varsitt håll fun-
derat i associativa banor kring äldre indu-
strier och deras möten med omgivningen. 

Följ med på en resa genom svensk industri-
historia. Till platser som tagits av tiden. För 
inte så länge sedan var dessa byggnader och 
anläggningar vardag för många. Den här 
boken öppnar dörrar och ger tillträde till 
unika platser. För första gången för en del, 
medan andra får återse byggnader de lämnat 
för länge sedan.

Industrierna har haft en mångbottnad roll, 
där mycket av vårt välstånd har byggts. 
Därför är de viktiga i historieskrivningen. 
Samtidigt kan industrimiljöer också ses 



Bengt Spade, Helene Stalin Åkesson & Lena Knutson Udd

Tidtaget
inbunden, 260x270 mm, 128 sidor
isbn: 978-91-88435-36-1
utgiven: december 2017

BENGT SPADE är teknikhistoriker och 
författare. 2012 tilldelades han Riksan-
tikvarieämbetets förtjänstmedalj med 
motiveringen ”Med sin gedigna kunskap 
och sitt engagemang är Bengt Spade en av 
de främsta förmedlarna av svensk indu-
strihistoria.”

Bengt är en pionjär inom området och 
en sann brobyggare mellan naturveten-
skap och humaniora genom sin förmåga 
att pedagogiskt förklara komplicerade 
tekniska och industriella processer. 

LENA KNUTSON UDD är konstnär 
och industriantikvarie som arbetar med 
kunskapsförmedling kring industrisam-
hällets kulturarv. Hennes verksamhet 
omfattar bland annat dokumentationer 
av industrier i drift, byggnadsminnesut-
redningar och industrihistoriska efter-
forskningar i samband med sanering av 
förorenad mark. 

HELENE STALIN ÅKESSON är 
antikvarie och graphic recorder. Med 
industrier som utgångspunkt har flera 
uppdrag och kunskapsprojekt kommit att 
handla om vad dessa miljöer betyder för 
människor och platser. Helene har, inom 
sin tjänst på Regionmuseet Landsantik-
varien i Skåne, arbetat med utveckling 
och hur det i sig är en förutsättning för 
bevarande av enstaka industrier men även 
hela bruksorter.

Funktionen, funktionen 

var det enda viktiga. Man 

fick ta vad man hade. 

Han kallar det ruckel, men 

med ömhet i rösten. Han 

böjer på huvudet och går 

in i halvdunklet. Damm. 

Spindelväv. Ett rum med 

mening. Inte mycket att 

ha jämfört med andra 

hus. Ett ruckel. Ruckel 

finns i kåkstäder. Ruckel 

finns lite varstans.

votum & gullers förlag • 2017    11



Dick Harrison, Lars Sjöberg, Ursula Sjöberg,  
Irène Seth text Ralf Turander foto

Almare Stäket
en plats, en borg, en gård
inbunden, 185x255 mm, 200 sidor
isbn: 978-91-88435-37-8
utgiven: november 2017

Historien om en plats, en borg  
och en gård som kan länkas till  
många historiska händelser i Sverige 
Få enskilda platser har betytt lika mycket för 
Sveriges historia som Almare Stäket. Dess 
historia – borgen, gården, ön, holmen och 
dess närmaste omgivningar – utgör ett fas-
cinerande mellansvenskt mikrokosmos, vars 
förflutna avspeglar hela den färgstarka och 
växlingsrika historia som förknippas med 
termer som medeltid, Vasatid, stormaktstid 
och frihetstid, nyklassicism och också hän-
delser under andra världskriget.

Några av de hårdaste och bittraste väpnade 
uppgörelserna i det svenska förflutna har 
utkämpats här. I mångt och mycket präglade 

striderna om Almare Stäket den svenska 
rikshistorien i ett av dess mest avgörande 
skeden, mitt i skärningspunkten mellan 
medeltiden och tidigmodern tid. 

Det tar bara några minuter att förflytta sig 
mellan kulturellt värdefulla lämningar i och 
kring Stäksön, men den som unnar sig tid 
till detta får en ovanligt stor portion kunskap 
av nationell relevans. Att analysera Almare 
Stäket är som att vandra igenom en grund-
kurs i svensk historia, med huvudpersonerna 
och de tidstypiska projekten i förgrunden.
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DICK HARRISON berättar om den tidiga 
historien fram till 1799.
URSULA OCH LARS SJÖBERG berät-
tar om husets fantastiska interiör och 
utsmyckning under perioden 1800–1828. 
IRÈNE OCH JOHAN SETH, de som idag 
bebor gården, berättar slutligen om tiden 
från 1828 fram till idag.

RALF TURANDER har tagit de nytagna 
fotona.

Att få förmånen att förvalta en  

egendom som Almare Stäket är  

som att ha något till låns som senare 

skall överlämnas till nästa generation 

– en tredje själ i familjen.
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Lasse Anrell text och foto

Anrells Värmland
inbunden, 173x220 mm, 248 sidor
isbn: 978-91-88435-30-9
utgiven: september 2017

Därför är Värmland bäst

V O T U M

LASSE ANRELL, född 1953 i Stockholm, men 
med rötter i Arvika, Väse och Degerfors, är 
journalist och författare, framför allt som sport-
journalist och sport krönikör.

Anrell har arbetat på Aftonbladet som sport 
krönikör och kolumnist i 30 år. Nu skriver han 
krönikor i Nya Wermlands Tidningen. Han har 
även varit verksam på TV4 och bl.a. suttit i juryn 
till ”Sikta mot stjärnorna”. 

Han har gett ut ett stort antal barnböcker, 
har nyligen haft ett par fotoutställningar i Stock-
holm och gör nu debut som fotograf i bokform.

Selma. Ständigt denna Selma. Och Lars 
Lerins ljus. Ernst Kirchsteigers och Kenny 
Bräcks galenskap. Färjestadsvett och snus-
prillor. Skönsjungande vikingar och Pelle 
Prestbergs avsaknad av mål. Loppisfascister i 
Klässbol. Och en och annan falsk Mårbacka-
pelargon. 

I den här boken har Anrells omtyckta, 
avskydda, uppriktiga, jobbiga, underhållande 
och ibland inte ens publicerade krönikor 
samlats. Och alla i den här boken har den 
gemensamma nämnaren att de svämmar 
över av kärleken för Värmland. En kärlek 
som dock är allt annat än blind. Men ibland 
lomhörd.

Välkommen till Anrells Värmland.

Anrells Värmland bygger på krönikor och 
Anrells egna fotografier. 
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Louise Alvarsson & Jessica Eriksson (red) Antologi

Låt oss berätta
noveller från värmland  
den andra boken
inbunden, 128x162 mm, 192 sidor
isbn: 978-91-88435-31-6
utkommer: 20 september 2017

Noveller från Värmland
Låt oss berätta igen. Det här är den an-
dra novellsamlingen med värmländska 
skribenter. Boken innehåller ett tjugotal 
noveller med koppling till Värmland, varav 
tre av dem är de vinnande bidragen i en no-
velltävling som även i år utlystes i samband 
med projektet Värmland skriver. 

Novellerna är skrivna av personer i olika 
åldrar och med olika bakgrund, bl.a.:
Lasse Anrell, journalist
Isabella Lundgren, jazzsångerska
Bengt Berg, poet
Tina Thörner, rally
Mansour Al Mansour, författare
Solveig Ternström, skådespelare

Louise Alvarsson & Jessica Eriksson (red) Antologi

Låt oss berätta
noveller från värmland 
inbunden, 128x162 mm, 256 sidor
isbn: 978-91-87283-97-0

Låt oss berätta

Noveller från Värmland
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Margareta Frost Johansson red

kokboken  

MatGlad
inbunden, 195x230 mm, 240 sidor
isbn: 978-91-88435-35-4
utgiven: november 2017

MatGlad låter alla lyckas i köket! 
MatGlad vill göra det roligt och enkelt för 
alla att laga mat! Det unika med MatGlad 
är att du guidas genom hela matlagningen, 
med allt vad det innebär. För varje måltid 
finns en lista på de redskap som behövs och 
alla ingredienser presenteras i kronologisk 
ordning. Målet är att alla, liten som stor, på 
ett enkelt sätt ska kunna följa ett recept på 
egen hand. 

Kokboken MatGlad utgår från härliga, 
aptitretande matbilder. Recepten är stegvisa 
och består av en hel måltid där både huvud-
rätt och tillbehör lagas så att de blir klara 
samtidigt. 

MatGlad ger inspiration, tips och recept-
förslag för både vardag och fest. Kokboken 
innehåller över 100 lättlagade recept inde-
lade i olika kapitel så att det ska vara enkelt 
att hitta rätt. Det finns kapitel för fisk, kött, 
vegetariskt, soppor, fredagsmys, busenkelt, 
bakning och mycket annat. MatGlad är 

perfekt för det lilla hushållet, alla recept är 
för två portioner, men kan lätt dubbleras till 
fyra. 

MatGlad bygger på appen MatGlad, som 
blivit en succé och där användarna efterfrå-
gat en bok med recepten samlade i. Nu är 
den här!
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MARGARETA FROST JOHANSSON 
Som matkonsult på Hushållningssällska-
pet har Margareta under 30 år arbetat 
med utbildning och information om mat, 
hälsa och miljö. I grunden är Margareta 
utbildad hushållslärare och brinner för 
att alla ska ha möjlighet att laga bra mat 
från grunden med fräscha råvaror. Mat 
för alla, ärligt, utan konstigheter, mitt i 
vardagen är hennes paroll. Att få arbeta 
med något så livsviktigt som mat och få 
sprida matglädje är ett privilegium, säger 
Margareta.

Margareta har prisats för sitt enga-
gemang i flera stora matprojekt som hon 
varit projektledare för och drivit under de 
senaste åren. Hon har tagit emot Svea-
priset, Post- och Telestyrelsens innova-
tionspris, Kungliga Skogs- och Lantbruks-
akademiens silverplakett, Arvsfondens 
Guldkornspris med flera.

Kokboken MatGlad,  

uppföljaren till succéappen  

med samma namn.
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Kersti Liljeqvist Zebeda

Chokladbollar
nyttigt & gott
inbunden, 173x220 mm, 120 sidor
isbn: 978-91-88435-32-3
utgiven: september 2017

Chokladbollar 
Sugen på nåt gott? Nu på en gång?  Då har 
du hittat rätt – här finns allt du behöver.

I den här boken hittar du de mest fantastiska 
chokladbollarna, i massor av olika varianter. 
Det bästa är att de är både nyttiga och goda 
samtidigt. De är bakade helt utan gluten, 

helt utan mjölk och helt utan vitt socker. 
En del är jättelätta att baka och en del mer 
avancerade. Det finns bollar för bästa mel-
lanmålet och bollar för den fina bjudningen. 
Ja, faktiskt också recept till en choklad-
bollslunch!



KERSTI LILJEQVIST ZEBEDA har de 
senaste 15 åren arbetat med choklad. 
Föreläser om Choklad, Kropp & Hälsa och 
har tidigare gett ut boken Chocolate treats 
– nyttigt & gott på eget förlag.

Kersti är också sjuksköterska och har flera 
vidare utbildningar inom idrott, massage, 
kost & näring. 

Bra råvaror smakar bra i sig 

själv, därför är det lätt att få 

den mat eller bakverk du an

vänder dem till att smaka gott. 

Dessutom mår både magen 

och resten av kroppen bra på 

alla sätt av att äta så naturligt 

som möjligt. 
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Håkan Andersson, Jan Fredriksson & Peter Friessnegg 

Mat och prat  
i Värmland
inbunden, 190x245 mm, 176 sidor
isbn: 978-91-88435-33-0
utgiven: november 2017

Mat och prat är ett samarbete mellan de tre 
kockarna Håkan, Jan och Peter och Konsum 
Värmland, som pågick under drygt tre år 
från 2012 och framåt. Detta resulterade i  
19 000 smaktallrikar – och lika många mat-
pratstunder.

Minst 20 000 receptblad delades ut till 
kunder i butikerna i samband med demon-
strationerna. Och här handlar det inte om 
några ”vanliga” butiksdemonstrationer. Det 
skapades ett helt nytt koncept för butiks-
demonstrationer där inte mindre än tre 
kockar, med kockmössor, förkläden och hela 
baletten, fanns på plats för att möta både 
kunder och medarbetare. För att prata mat, 
laga mat och bjuda på mat. Målsättningen 
var att inspirera kunderna att laga mat från 
grunden, främst på lokala produkter, och 
upptäcka det enkla med att laga mat med 
bra råvaror. Men också att lyfta den svenska 
traditionella matlagningen med influenser 
från hela världen.

”Di måste ju få  
smake på maten också”

Nu finns alla recepten samlade i en och 
samma bok, och lite ”prat” och inspiration 
finns självklart med. 

Varsågod! Låt det väl smaka!
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Vi tror och hoppas att denna 

receptsamling skall vara till 

glädje och nöje uti köken,  

användas till att förnya och 

förändra de gamla invanda 

rätterna och sätta en extra 

och överraskande knorr i 
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Lena Carlsson 

Frihetslif!
selma lagerlöf och sophie elkan  
»två ensamma fruntimmer«  
på resa med kamera
inbunden, 210x280 mm, 306 sidor
isbn: 978-91-88435-16-3
utgiven: juni 2017

Selma Lagerlöfs resor
Selma Lagerlöf och Sophie Elkan var flitiga 
resenärer, men vad som är mindre känt är att 
de också var flitiga fotografer. Under deras 
tjugoåriga resande liv tillsammans hade de 
oftast en kamera nära till hands. Bilder som 
dokumenterar hur våghalsiga och modiga 
dessa två ”ensamma fruntimmer” var i den 
tidens värld. Resorna utspelar sig mellan 
åren 1895–1913. Favoritlandet var Italien 
men även Frankrike, England, Balkan, Tysk-
land och länder i Orienten besöktes, med 
kameran i hand. Resorna var också research 
för Selmas böcker, som t. ex. Jerusalem.

Anteckningar från resorna och utdrag från 
brev och vykort blandas med foton från 
Selmas privata fotoalbum. Foton som aldrig 
tidigare publicerats!
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LENA CARLSSON
Konst- och litteraturvetare och styrelse-
medlem i Selma Lagerlöf-sällskapet.

Utgivna böcker:
Om tre gårdar på Hven. 2006
Selma, Anna och Elise. Brevväxling mellan 

Selma Lagerlöf, Anna Oom och Elise  
Malmros åren 1886–1937. 2009–10.

Äntligen sommarlov! Ur min dagbok  
från Ven. 2011

Fröken Selma! När Selma Lagerlöf var  
skolfröken i Landskrona. 2013

Arbetarbostaden på Selma Lagerlöfs  
Mårbacka. 2014

Jag kan gå i döden för dig men skrifva  
kan jag ej. 2015

“Det är lagat i fårfett allt, allt. 

Smöret är ister och mjölken 

getmjölk. Om här funnes 

ordentligt med mat så skulle 

man aldrig vilja fara härifrån.” 

    Selma om maten på Corfu
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Sveriges sjöar – en del av oss

Mats Andréasson & Sten Bergström

Sveriges sjöar
en del av oss
inbunden, 250x270 mm, 256 sidor
isbn: 978-91-88435-17-0
utgiven: augusti 2017

I boken tas vi med på en resa genom Sverige, där 
samhällen, städer, byar och natur besöks, med 
sjöarna som utgångspunkt. Överallt är sjöarnas 
närvaro märkbar, där vattnet påverkar livet för 
både människa och djur.

Sverige är ovanligt rikt på sjöar. Den totala sjö-
ytan är i samma storleksordning som vårt grann-
land Danmark. Det finns minst 100 000 att välja 
bland och mängder av aspekter att utveckla! 

Boken ger en inspirerande och tankeväckande  
bild av det svenska sjölandskapets mångfald 
samt dess betydelse för natur, kultur, historia, 
samhälls utveckling och människor. 

Författarna har båda arbetat med vattenfrågor 
under hela sitt yrkesliv och har de senaste åren 
varit speciellt engagerade i klimatfrågan och dess 
konsekvenser för samhällsbyggandet.

I boken skildras ett urval av våra fantastiska sjöar, 
de tio största och andra intressanta. Närmare 
250 sjöar omnämns och ett 50-tal beskrivs mer 
ingående. Författarna har samverkat med lokalt 
förankrade naturfotografer och boken är rikt  
illustrerad med fotografernas egna bilder.



MATS ANDRÉASSON är ingenjör och har 
lång erfarenhet av vatten och miljöfrågor. Han 
har haft en ledande roll som teknikkonsult och 
som VD och expert inom vatten och miljöom-
rådet. Naturens rikedom att skapa andrum har 
alltid lockat oavsett om det gäller att färdas på 
den grönländska havsisen eller i det fantastiska 
svenska landskapet. Sjöarnas mångfald har 
varit en stor inspirationskälla under arbetet 
med denna bok. Tidigare böcker på Votum: 
Nordens längsta vattendrag, Den ljusnande 
framtid är vår och Luleälven – möten i norr.

STEN BERGSTRÖM är professor och 
nybliven pensionär. Han är teknologie doktor 
och har arbetat på SMHI under nästan hela sitt 
yrkesliv. Stens stora intresse är frågor kring 
klimatet, vattnet och klimatförändringarnas 
betydelse för samhällets planering. Han är 
medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsaka-
demins avdelning för samhällsbyggnad. Sten 
Bergström var SMHI:s forskningschef under 
perioden 1992–2005. Tidigare på Votum: 
Luleälven – möten in norr.

Vilken är egentligen 

Sveriges vackraste sjö? 

Naturligtvis går det inte 

att få svar på frågan. 

Vad man tycker beror på 

vilka sjöar man sett, var 

man vuxit upp, var man 

bor och vilka intressen 

man har. Kanske har man 

med sig någon roman

tisk solnedgång från 

tonårstiden? Och vad 

spelar svaret egentligen 
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Kjell Vowles text & Moa Karlberg foto

Stuglandet 
en guide till 
fria övernattningar 
inbunden, 173x225 mm, 176 sidor
isbn: 978-91-88435-20-0
utgiven: juni 2017

En guidebok till klimatsmart  
och billig turism!
 

Vem som helst kan övernatta i Sveriges 
fantastiska natur. Runt om i Sverige står 
öppna stugor, där vem som helst kan rulla 
ut sovsäcken. Det kan vara gamla flottar-
kojor eller nybyggda timrade stugor. Den 
gemensamma nämnaren är att alla är gratis 
och inte kan bokas i förväg.

Stugorna ger alla som vill en chans att 
komma nära naturen, utan att punga ut med 
tusenlappar på utrustning eller boende. Ofta 
räcker det med en regnjacka, en lokalbuss-
biljett, en sovsäck och en matlåda för att få 
tillgång till en mysig, vedeldad stuga långt 
från stadens stress.

Boken är en guidebok i reportageform, 
som med text och bild inspirerar läsaren 
till en klimatsmart och billig turism. Alla 
ska kunna uppleva vad de läser om, oavsett 
inkomst. Ofta går det att ta sig till stugorna 
med buss kombinerat med en kortare pro-
menad eller ett par timmars vandring, i 
andra fall krävs bil. Alla stugor är olika. De 
förvaltas av länsstyrelser, kommuner eller 
hembygdsförening ar. 

Moa Karlberg och Kjell Vowles har kartlagt 
Sveriges öppna övernattningsstugor. Detta 
är första gången de sammanställs i en och 
samma bok. I nästan 100 olika faktarutor 
guidar boken till fler än 200 stugor och 
kojor som står öppna för övernattning.



KJELL VOWLES (född 1982) är frilansjournalist 
och skribent. Han är redaktör för Klimatmagasinet 
Effekt och har skrivit för tidningar som Filter, Fokus, 
DN kultur, Upsala Nya Tidning och Re:public. Han 
har också jobbat som reporter på Dagens Samhälle 
och Arbetarbladet och som redaktör på ETC.

Han tycker att den största personliga uppoff-
ringen han själv har gjort med tanke på klimatkrisen 
är att sluta flyga, trots att han älskar att resa. Därför 
brukar han tillbringa flera veckor i tält eller andra 
enkla boningar runt om i Sverige varje år. Genom 
boken Stuglandet vill han uppmuntra till ett klimat-
vänligt resande som för människor samman i stugor 
där de träffas under samma premisser, oavsett 
ekonomiska villkor.

MOA KARLBERG (född 1984) är frilansfotograf 
med kunder som The New York Times, Die Zeit, 
Tidningen Vi och Vagabond, samt ett flertal andra 
magasin, förlag och organisationer. Hon var tidi-
gare bildredaktör för det dokumentära magasinet 
Re:public. Förutom dagliga uppdrag ägnar hon sig åt 
personliga fotoprojekt. Klimat och miljö är ämnen 
hon vill jobba mer med, gärna i kombination med 
sitt eget friluftsintresse. Det hon är bäst på är att 
dokumentera människors samspel i olika situatio-
ner. För detta har hon vunnit ett flertal priser, bland 
annat i den prestigefyllda tävlingen Årets bild. 

Sovsäck, liggunderlag 

och en matlåda eller två. 

Ofta behöver du inte mer 

för att tillbringa en natt i 

något naturområde och 

ändå sova under tak.
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Emmalena & Hans Flyman

Kärleken till en ö
och vägarna dit
inbunden, 250x225 mm, 172 sidor
isbn: 978-91-88435-22-4
utgiven: maj 2017

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 un-
dan. 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 Bohus-
län, 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.

Som ett stilla eko i bakgrunden kan man 
höra Verner von Heidenstams ord: ”Jag läng - 
tar hem. Jag längtar var jag går – men ej till  
människor! Jag längtar marken, jag längtar 
stenarna där barn jag lekt.”



Emmalena & Hans Flyman

Kärleken till en ö
och vägarna dit
inbunden, 250x225 mm, 172 sidor
isbn: 978-91-88435-22-4
utgiven: maj 2017

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 Gullhol-
men, Karlstad Naturum och Galleri 39 i Arvika.

EMMALENA FLYMAN
Uppvuxen i det lilla samhället Överlida, men har 
tillbringat många somrar i släkthuset på ön Gullholmen 
i Bohuslän. Till yrket är Emmal ena specialist i radiologi 
och arbetar som överläkare på Centrallasarettet i 
Växjö. Detta är hennes debut som författare.

”Här blir det verkliga 

möten, också i var

dagen. I stan kan man 

handla på Ica och på 

sin höjd utbyta ett 

’hej’ med expediten. 

På så sätt finns det i 

praktiken mer män

niskor här ute än i 

stan. För här ser man 

varandra. Alla vet 

vem man är och man 

kan vara sig själv.”
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Patrik Olofsson

Vingar över  
Vattenriket
inbunden m skyddsomslag, 240x270 mm, 208 sidor
isbn: 978-91-88435-23-1 (sve)
isbn: 978-91-88435-24-8 (eng)
isbn: 978-91-88435-25-5 (tys)
utgiven: juli 2017

Vingar över Vattenriket 
Få områden i Sverige kan erbjuda en så 
varierad natur som Kristianstads Vatten rike. 
Följ med naturfotograf Patrik Olofsson på 
en resa genom kontrasternas landskap, där 
otillgänglig vildmark gränsar till en stads-
nära vattenvärld där uttrar simmar i stadens 
kanaler och havsörnar dagligen patrullerar 
över hus taken. Besök strandängar, sump-
skogar och vasshav. Färdas längs vattendra-
gens vindlande lopp, genom videdjungler, 
hagmarker och bokskogsraviner.

Upplev Kristianstads Vattenrike, ett av 
landets rikaste och mest unika natur-
områden. Här finns en stor del av landets 
hotade växt- och djurarter. Vingar över Vat-
tenriket är en bok om detta internationellt 
klassade våtmarksområde som 2005 blev 
Sveriges första Biosfärområde, utsett av FN-
organet UNESCO. Kristianstad grundlades 
under 1600-talet som ett försvarsverk mitt 
ute i våtmarkerna och än idag präglar Helge 
å och det varierande vattenståndet staden. 



PATRIK OLOFSSON 
Född 1968 och uppvuxen i Åhus. Filmare, 
fotograf och författare. Sedan 1998 invald i 
Naturfotograferna/N. Även med i föreningen 
NATURFILMARNA. Gav hösten 2015 ut boken 
Eldögon – möten med Sveriges ugglor och har 
tidigare gett ut böckerna Vattenriket (2004) 
och Kroknäbbarnas tid (2011). Har gjort ett 
tiotal filmer åt SVT och jobbar nu med ett nytt 
bok- och filmprojekt om våra tärnor och deras 
fantastiska flyttning över världshaven. 

Snart ser jag Sveriges största 

fågelfötter komma mot mig 

genom vassen. Benföringen är 

hög. Den långa halsen är fullt 

utsträckt och fågeln spanar 

vaksamt av omgivningen. Den 

stannar till några minuter i 

vasskanten innan den vågar sig 

fram till den öppna vaken.
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Hans-Olof Boström

Konst i Värmland
från fjæstad till lerin
inbunden, 173x220 mm, 256 sidor
isbn: 978-91-88435-21-7
utkommer: 20 september 2017

Värmland har inte bara skapat stora förfat-
tare, utan även betydande bildkonstnärer. 
Utan anspråk på att vara heltäckande ger 
den här boken en personlig och fascinerande 
bild av konst och konstnärer i Värmland 
från förra sekelskiftet fram till vår tid. En 
modern översikt över värmländsk konst som 
hittills saknats. 

Boken ger många ahaupplevelser, inte 
minst genom att presentera orättvist bort-
glömda eller förbisedda konstnärer, vid 
sidan av de allmänt kända. Den belyser den 
roll vänskapsförbindelser spelade mellan 
några av det tidiga 1900-talets stora konst-
närer och kulturpersonligheter, och med nya 
infallsvinklar fördjupar den förståelsen av 
konstverk som avlockas nya innebörder.

Konst i Värmland 
Boken bygger delvis på tidigare outnyttjat 
arkivmaterial, då det gäller den äldre kon-
sten, och på ateljébesök och intervjuer med 
de nu verksamma konstnärerna.

Ett par av dem har utövat större delen 
av sitt konstnärskap på andra håll men har 
rötter i Värmland, andra är inflyttade till 
landskapet. Många verkar fortfarande som 
konstnärer, varav ett par har blivit megakän-
disar. 

KONST I VÄRMLAND
FR ÅN FJÆSTAD TILL LERIN

KO
N

ST I VÄ
RM

LA
N

D

KONST I VÄRMLAND
Värmland har inte bara skapat stora författare, utan även betydande bildkonstnärer. 

Utan anspråk på att vara heltäckande ger den här boken en personlig och fascinerande 

bild av konst och konstnärer i Värmland från förra sekelskiftet fram till vår tid. 

Boken ger många aha-upplevelser, inte minst genom att presentera orättvist bort-

glömda eller förbisedda konstnärer, vid sidan av de allmänt kända. Den belyser den 

roll vänskapsförbindelser spelade mellan några av det tidiga 1900-talets stora konst-

närer och kulturpersonligheter, och med nya infallsvinklar fördjupar den förståelsen 

av konstverk som avlockas nya innebörder. Boken bygger delvis på tidigare outnyttjat 

arkivmaterial, då det gäller den äldre konsten, och på ateljébesök och intervjuer med 

de nu verksamma konstnärerna. 

Ett par av dem har utövat större delen av sitt konstnärskap på andra håll men har rötter 

i Värmland, andra är inflyttade till landskapet. Många verkar fortfarande som konstnärer, 

varav ett par har blivit megakändisar.
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HANS-OLOF BOSTRÖM

FR ÅN FJÆS TAD TILL LERIN

32    votum & gullers förlag • 2017



HANS-OLOF BOSTRÖM, 
professor em. i konst-
vetenskap vid Karlstads 
universitet, tidigare verksam 
vid Uppsala universitet samt 
i många år som museiman 
bl.a. på Nationalmuseum och 
Göteborgs konstmuseum. 
Han har varit engagerad i 
det värmländska konst- och 
kulturlivet, bl.a. som preses i 

Värmländska Akademien, vice ordförande i Rackstadmuseet, 
styrelseledamot i Värmlands konstförening, vice ordförande 
i Karlstads Huma nistiska förening (numera hedersledamot) 
och styrelseledamot i Föreningen för Värmländsk kultur. 

Hans omfattande och mångsidiga författarskap omfattar 
bl.a. böckerna Sett. Essäer om 1800- och 1900-talskonst 
(1992), Bror Hjorth (1994), Det underbara skåpet. Philipp 
Hainhofer och Gustaf II Adolfs konstskåp i Uppsala (2001) 
och Carl Larsson. Monumen talmålaren (2016). Värmländsk 
konst och arkitektur har han behandlat i böckerna Thor Fa-
gerkvist (1984), Helgade rum. Kyrkor i Karlstads stift (2009) 
och Biskopsporträtt i Karlstads stift (2012).

Dessa konstnärer finns med i boken:
Gustaf Fjaestad
Christian Eriksson
Otto Hesselbom
Per Tellander
Thor Fagerkvist
Roland Dufström
Jörgen Zetterquist
Olle Zetterquist
Kajsa Zetterquist
Lena Cronqvist
Ulla Magnusson
Jutta Kübler
Lars Lerin
Karin Broos
Marc Broos
Bo Jonzon
Kenneth Börjesson
Joakim Johansson

Dessutom dyker såväl Carl Lars-
son som Eva Bonnier och Nathan 
Söderblom upp – då deras vänskap 
med Christian Eriksson också är av 
intresse och relevans.

HANS-OLOF BOSTRÖM, professor em. i konstvetenskap vid Karlstads universitet, 

tidigare verksam vid Uppsala universitet samt i många år som museiman bl.a. på 

Nationalmuseum och Göteborgs konstmuseum. Han har varit engagerad i det 

värmländska konst- och kulturlivet, bl.a. som preses i Värmländska Akademien, 

vice ordförande i Rackstadmuseet, styrelseledamot i Värmlands konstförening, 

vice ordförande i Karlstads Humanistiska förening (numera hedersledamot) och 

styrelseledamot i Föreningen för Värmländsk kultur. 

Hans omfattande och mångsidiga författarskap omfattar bl.a. böckerna Sett. Essäer 

om 1800- och 1900-talskonst (1992), Bror Hjorth (1994), Det underbara skåpet. Philipp 

Hainhofer och Gustaf II Adolfs konstskåp i Uppsala (2001) och Carl Larsson. Monu-

mentalmålaren (2016). Värmländsk konst och arkitektur har han behandlat i böckerna 

Thor Fagerkvist (1984), Helgade rum. Kyrkor i Karlstads stift (2009) och Biskopsporträtt 

i Karlstads stift (2012).

Joakim Johansson: Hans-Olof Boström, olja 2016
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Lars Eric Fjellman, Kent-Åke Gustavsson foto  
Roger Olsson text

Natur i Dalsland
en vägvisare 
flexoband, 173x240 mm, 288 sidor
isbn: 978-91-88435-26-2
utgiven: juni 2017

Natur i Dalsland 
Natur i Dalsland är en modern guide till mer 
än 70 utflyktsmål i landskapet. Nästan samt-
liga naturreservat och ytterligare ett antal 
sevärda och inbjudande områden presen-
teras i text och bild. Här finns också tips om 
vandringsleder, kanotvatten, fågellokaler och 
mycket annat. Kartor och vägbeskrivningar 
hjälper dig hitta rätt.

Vänerstrand eller tjäderskog? Tystnad eller 
fågelsång? Blommande orkidéer eller mar-
tallar och lavklädda hällmarker? Långvand-
ring eller bara en stund på utsiktsberget? 

Dalslands egenart ligger i att allt detta och 
mycket mer finns sida vid sida, och därtill 
inom gränserna för ett av Sveriges minsta 
landskap. Det är aldrig långt till någonting 
helt annorlunda i Dalslands natur. 

Valet är ditt, och det bästa är att du inte 
kan välja fel. Det handlar bara om att samla 
på ögonblick. Ditt Dalsland finns därute. 

I Natur i Dalsland delar journalisten Roger 
Olsson och fotograferna Lars Eric Fjell-
man och Kent-Åke Gustavsson med sig av 
strövtåg i sina hemmamarker. 

I samarbete med



LARS ERIC FJELLMAN från 
Torrskog, har varit intresserad av 
foto och natur sedan barndomen. 
Lars Eric vill skildra naturens 
och landskapets estetik med sin 
kamera, snarare än att avbilda 
sällsynta och svårfångade arter. 
Tillsammans med sin fru Berit 
har han gett ut flera böcker om 
lokalhistoria i Dalsland.

ROGER OLSSON är journalist 
och naturskribent. Han har gett 
ut ett tiotal böcker och varit 
chefredaktör för Sveriges största 
natur- och miljötidskrift Sveriges 
Natur. Han har strövat i Dalslands 
skogar och paddlat i landskapets 
sjöar i över 40 år. 

KENT-ÅKE GUSTAVSSON 
från Bengtsfors, har sett och 
upplevt det mesta av Dalslands 
natur, bland annat som ornitolog, 
rovdjursspårare och naturinven-
terare. Kameran har varit med 
på Kent-Åkes strövtåg i naturen 
sedan 1960-talet. Fåglar och vilda 
djur hör till favoriterna i hans 
motivkrets.

”Längre än till stranden av en  

liten sjö i en dalsländsk skog  

kommer jag aldrig, och det  

behövs inte heller.”
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Alhassan ”Crespo” Kamara & Rickard Pauly

Crespo
en resa i fotbollens tecken
inbunden, 135x210 mm, 160 sidor
isbn: 978-91-88435-27-9
utgiven: maj 2017

En resa i fotbollens tecken
I de fattiga östra delarna av Freetown växer 
en liten pojke upp medan inbördeskriget 
rasar i landet. Alhassan ”Crespo” Kamara 
får bevittna ett av de mest hänsynslösa 
inbördeskrig i historien på mycket nära håll 
och det leder till att han som trettonårig 
pojke beger sig till de västra delarna av 
Freetown. Det här är en berättelse om en 
ung pojkes vilja och kamp för att lyckas 
med sin dröm. En dröm att någon gång bli 
fotbollsproffs i en av de stora ligorna i ”The 
promised Land”. Det är även en berättelse 
om människors vilja att hjälpa och bry sig. 
Crespo får under sin resa träffa personer 
som på ett eller annat sätt ser till att dröm-
men kan bli möjlig. 

Men det är också en berättelse om kärlek 
till en ung svensk flicka från Täby och ett 
driv att vilja integreras i ett helt nytt sam-
hälle. Under den unge Crespos resa från 
det varma Sierra Leone till det kalla Sverige 
upp kommer det en mängd olika kultur-
krockar och dråpliga situationer. Med ett 

leende på läpparna och en enorm vilja tar 
sig Crespo fram mot allsvenskt spel och ett 
proffskontrakt. 

Klubbar i Sverige som Crespo spelat/spelar: 
Bodens BK, AIK - Stockholm/Solna, ÖSK - 
Örebro, BK Häcken - Göteborg/Hisingen
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RICKARD PAULY, gymnasielärare i 
ämnena svenska och idrott och hälsa vid 
Idrottsgymnasiet i Örebro. Har under 
många år varit aktiv i olika ledaruppdrag 
inom ungdomsfotboll. Född och upp-
vuxen på norr i Örebro. Har ett stort 
intresse kring olika människomöten. 
”Jag blev helt tagen, denna historia måste 
bara vidare. Det får inte ta stopp här. 
Crespos resa måste berättas vidare – en 
bok måste skrivas. Det var så jag kände. 
Idag när integrationsämnet debatteras 
överallt blir Crespos berättelse viktig. 
Denna unga man med sin enorma vilja har 
definitivt inte bara gjort intryck på mig, 
utan även avtryck och fått mig att inse 
att livet har enorma möjligheter trots att 
man kommer från olika delar av världen 
och har olika förutsättningar. ”

”Jag hade nyligen fyllt sex 

år och jag var rädd, riktigt 

rädd. Jag tänkte att om 

rebellerna skulle komma så 

hoppades jag att de skulle 

döda mig först, sedan de 

andra i familjen. Jag ville inte 

dö sist.”
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Jan Nordström

Hemligheten
flexband, 180x245 mm, 144 sidor
isbn: 978-91-88435-15-6
utgiven: mars 2017

Trädgården där Jan Nordström nya bok 
Hemligheten utspelar sig, och de två bröder-
na som har den, finns på riktigt någonstans 
i Sverige. Den är lika stor som tre fotbolls-
planer och ligger omsluten av en skog.
Trädgården är en plats som skyddas av dem 
som vet om den, men aldrig för att stänga 
ute andra människor, bara för att bevara in-
nerligheten. 

Jan Nordström har följt bröderna och livet 
i trädgården under drygt fem år. Detta är 
hans poetiska berättelse i bilder och ord om 
hur det påverkade hans egen, inre trädgård. 
Det är ingen traditionell berättelse om 
trädgårdsarbete eller om blommor och väx-
ter eller om två bröder som har en trädgård. 
Det är en berättelse om livsmod och hopp.

”Våra ögon möts och jag skäms. Men i  
hans ögon finns inget hårt. Bara en värme 
som lär mig att se spåren jag lämnar.” 

Som ett komplement till Jans poesi finns det 
längst bak i boken mer faktabärande texter 
till fotografierna. De texterna är skrivna 
tillsammans med de två bröderna och av 
trädgårdsmästaren och trädgårdspedagogen 
Elin Rolander, biologen Tobias Borger och 
Hans Karlsson, entomolog med fjärilar som 
specialitet.

Boken är tillverkad så miljövänligt som 
det är möjligt. Den är tryckt i Sverige på 
Lenanders Grafiska AB i Kalmar, på miljö-
vänligt papper med de miljövänligaste 
färger, lim med mera. Boken är klimatkom-
penserad via Climatepartner.  
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JAN NORDSTRÖM, född 1973, fotograf, författare, 
poet, konstnär och föreläsare.

Hans bilder och ord försöker berätta om ljuset, 
skuggor, mörkret och alla de där färgerna som livet 
innehåller men mest av allt om kärlek, medmänsklig-
het och hopp. 

Tidigare har Jan bland annat gett ut böckerna Kär-
lekheten och Tillsammansheten, som utsågs till en av 
årets bästa böcker av Dagens Nyheters insidan, 2011. 

Tidigare på Votum: Det som håller oss vid liv, 
tillsammans med Peter LeMarc och För det finns så 
mycket vackert som alla dessa människor som var här.

Jan har tilldelats olika stipendier och priser för sitt 
berättande. 2014 tilldelades han Byteaterns Eldsjäls-
pris och 2015 Arbetets Museums Eldsjälspris för ”en 
ovanligt inkännande själ och en uthållig och enveten 
vilja att verka för det goda…”.

”Det är en innerlig bok om 

en märkvärdig plats – en 

trädgård som låter själen få 

rum och ro.”

Björn Samuelsson,  
Östra Småland Nyheterna
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Skokloster  
– en unik slottsmiljö

Carin Bergström red & Ralf Turander foto 
Katarina Trodden översättning

Skoklosters slott
under 350 år /  
during 350 years
inbunden, 245x305 mm, 310 sidor
isbn: 978-91-88435-18-7 (sv)
isbn: 978-91-88435-19-4 (eng)
utgiven: juni 2017

Mäktigt reser sig Skoklosters slott över det 
uppländska landskapet. Ingen som är i dess 
närhet kan undgå den demonstration av 
makt och rikedom som fältherren greve Carl 
Gustaf Wrangel här iscensatte under det 
århundrade Sverige blev stormakt.

Skoklosters slott började uppföras på 
1650-talet och var det största privata 
bygg nadsföretaget i Sverige vid denna tid. 
Det inreddes med kostbara möbler, prakt-
föremål, textilier och gyllenläderstapeter, 
och hit lät Wrangel föra sina stora samlingar 
av konst, böcker, vapen, verktyg och exo-
tiska föremål. Sedan 1700-talet har besökare 
kommit till Skokloster för att förundras över 
den märkliga slottsbyggnaden och dess rika 
samlingar – en spegel av 1600-talets Europa.

Men Skoklosters slott är inte enbart ett 
monument över stormakts tiden utan vittnar 
även om senare ägares samlariver under 
1700- och 1800-talen. Slottet är idag ett 
statligt museum och ett omtyckt turistmål 
som lockar besökare från hela världen.

Här presenteras Skoklosters historia och 
samlingar i innehållsrika texter av museets 
intendenter och konservatorer samt ett antal 
utomstående experter. I Ralf Turanders 
fotografier av slottets miljöer förmedlas ett 
unikt porträtt av Skokloster som visar på de 
många skönhetsupplevelser som slottsbygg-
naden har att erbjuda sina besökare.
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Carin Bergström red & Ralf Turander foto 
Katarina Trodden översättning

Skoklosters slott
under 350 år /  
during 350 years
inbunden, 245x305 mm, 310 sidor
isbn: 978-91-88435-18-7 (sv)
isbn: 978-91-88435-19-4 (eng)
utgiven: juni 2017

Boken om Skoklosters slott 
gavs ut första gången 2004 och 
naturligtvis har en del saker 
förändrats i omgivningen kring 
Skokloster, men historien är 
densamma.

Carl Gustaf Wrangel började 

bygga Skoklosters slott 1654 och 

vid hans död tjugotvå år senare 

reste sig ett palats vars like ingen  

någonsin sett i Sverige. I dag 

betraktas slottet som det främsta 

minnesmärket över den svenska 

stormaktstiden.



Malin Randeniye 

Roten till allt gott
inbunden, 205x255 mm, 196 sidor
isbn: 978-91-88435-08-8
utgiven: mars 2017

Malin Randeniye

MALIN RANDENIYE
VOTUM

till allt gott
ROTEN 

Mat behöver inte vara 
krånglig för att vara sund! 
Rotfrukter är fantastiska råvaror, de är häl-
sosamma och oftast närodlade, dessutom är 
de alltid i säsong på grund av deras fina för-
måga att kunna lagras. Rotfrukter är också 
billiga och går att variera i all oändlighet. 
Det är supermat när den är som bäst!

– Att äta rotfrukter är ingen ny hälso-
trend. Men det är dags att återupptäcka 
rotfrukterna, säger Malin Randeniyer. 
Rotfrukter är bra mat som alla har råd med. 
Dessutom är det mat som gör att man blir 
mätt och står sig länge. Rotfrukter är helt 
enkelt hederligt krubb!

Roten till allt gott är en kokbok om allt det 
goda du kan njuta av från rotfrukter. Bokens 
recept följer året med rotfrukterna, från 
förvårens skrikande behov av vitaminkickar 
till ljuvliga sommarlätta recept, rot frukter 
på grillen, skördetid, värmande favoriter, 

klassiska rotfruktsrecept och recept till de-
cembers högtider. I boken delar författaren 
Malin Randeniye med sig av sina personliga 
favoriter av sunda rotfruktsrätter, nostalgiska 
barndomsklassiker och inspirerande rot-
fruktsrecept från världens alla hörn.
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MALIN RANDENIYE, legitimerad dietist, som 
arbetar med inspirerande, informationsrik och väl 
genomarbetad matunderhållning. Hon är grundare 
av och chefredaktör på tidningen Glutenfri Matlust 
(Egmont Publishing) och medverkar sedan flera 
år tillbaka i det populära inslaget Mat med Malin 
i Sveriges Radio P4 Sörmland. I sin debutbok har 
Malin själv skapat recepten, skrivit texterna, fotat, 
illustrerat och formgivit boken. 

”Sällan har jag sett att de som 

strävar efter ett mer nyttigt liv 

blivit lyckligare, men alla som 

strävar efter ett sundare liv  

hittar förr eller senare ett  

balanserat och gott liv.”
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Willy Klaeson

Hästarna i staden
inbunden, 250x225 mm, 128 sidor
isbn: 978-91-88435-11-8
utgiven: maj 2017

Hästarna i staden 
Utan slitet från tusentals hästar hade män-
niskan aldrig kunnat bygga och utveckla 
sina städer. Det här är en bok om hästarna i 
staden. I Stockholm och i New York.

I Stockholm fanns det cirka 9 000 åkar-
hästar runt år 1900. En stad som New York 
hade vid samma tid uppemot 200 000 hästar. 
Med så många hästar och kärror av olika 
slag var olyckor ett stort problem. Hästar 
skenade, vagnar välte. Det var farligare att 

ta sig fram i New York bland alla hästdragna 
ekipage vid förra sekelskiftet än vad det är 
att korsa en gata trafikerad av bilar i samma 
stad i dag. 

I och med bilarnas intåg minskade hästar-
nas betydelse, men åkarhästar kunde ännu 
under 1960-talet ses på gatorna i svenska 
städer. Boken är fylld av historiska bilder 
från bl.a. Stockholms stadsmuseum.

Ur boken:
1875 startades i Stockholm en 150 man stark 
hästdragen brandkår. Väldresserade, snabba 
hästar som i full galopp med brandvagnarna 
på släp kunde ta sig fram på trånga gator 
krävdes – vid larm släpptes hästarna loss ur 
sina spiltor och var tränade att själva springa  
fram till vagnarna, där selar från taket 
släpptes ner över deras ryggar. Sedan kördes 
hästar och vagnar i full fart längs gatorna 
till brandlurars tjut och klockors ringande. 
Hovarna slog gnistor i stenläggningen. En 
utryckning var ett stort skådespel på den 
tiden.
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WILLY KLAESON
Fyra månader i ett amerikanskt fängelse. 
Det är en av meriterna på journalisten och 
författaren Willy Klaesons lista. Författaren 
tillbringade fyra månader i Carson Citys 
fängelse i Nevada för att skriva den upp-
märksammade boken Fängelse hästarna. 

Willy Klaeson har skrivit flera böcker, 
arbetat som film skribent och intervjuat film-
skapare som Bernardo Bertolucci, Francis 
Coppola och Ingmar Bergman.

”Är glad för att denna bok 

skrevs. Det är intressanta 

fakta blandat med massa 

historiska bilder bl.a. från 

Stockholms stadsmuseum. 

Bilderna är jättefina! Den är 

även trevlig att bara titta på 

bilderna i. En bok som tidig

are saknats på marknaden! 

Blir en fullpott i betyg för 

denna fina bok!”

Recension av  
Villivonkansbooks
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Go Golfilicious 

Jenny Olsson text & Peter Cordén foto

Go Golfilicious 
om mat, mulligans och att 
inte vara riktigt klok
inbunden med skyddsomslag,  
250x270 mm, 236 sidor
isbn: 978-91-88435-04-0
utgiven: februari 2017

Efter succén med Golfilicious kommer nu 
Jenny Olsson och Peter Cordén med en 
helt ny golfbok i samma inspirerande anda. 
Radarparet har i Go Golfilicious tagit livsstilen 
ett steg längre. 

Allt hänger ihop: spelet, mötena och maten, 
samtalen, skratten och gråten. Go Golfilicious 
är en bok som i text och bild låter dig kliva 
in i golfens värld på bästa tänkbara sätt. 

Passionen till golfen är paketerad med lika 
delar fantastiska bilder och presentationer 
från 15 av Sveriges finaste golfanläggningar, 
samt härliga anekdoter från svenska golf-
proffs och andra golfälskande profiler som 
Annika Sörenstam, Robert Karlsson, Anna 
Nordqvist, Lasse Holm och Janne Schaffer. 

Därtill kan du med recept från några av 
Sveriges främsta golfkrögare provsmaka 
och upptäcka en del av de upplevelser som 
väntar på dessa golfanläggningar. Är du inte 
redan golfare så kommer du garanterat att 
vilja bli det. Är du redo?

Let’s Go Golfilicious!

Här är den, fristaden där allt annat kvittar än 
här och nu. Där det enda som betyder något är 
samspelet med din lekfulla sida, kontakten med 
sinnena, naturen och umgänget med själsfrän-
der. Miljön på en golfklubb har en särskild magi. 
Det är en plats som föder känslor. De flesta 
på väg ut för att spela ser märkbart lyckliga 
ut, med skimmer i blicken så snart doften av 
singelklippt gräs når näsborrarna. Golfbanan 
visar hela tiden nya ansikten som ändrar sig 
beroende på väder och vind. Men något som 
aldrig förändras är att upplevelser utöver det 
vanliga möter en varje gång. 

Första boken Golfilicious  
finns på sidan 82!
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JENNY OLSSON, 
frilansjournalist och 
redaktör, skriver 
regelbundet i en rad 
svenska och interna-
tionella magasin. 

Go Golfilicious är 
Jennys femte bok, 
en uppföljare till den 
uppskattade Golfi-
licious (2015) och 

hon har tidigare gett ut GolfFys – enkel fysträning 
för alla golfare, Skidnostalgiboken och Postorder-
nostalgi.

Jenny bor strax utanför Stockholm med naturen 
i sin direkta närhet och ägnar sig gärna åt sport, 
resor, fransk levnadskonst, kultur och att förbättra 
sin espressokunskap.  

PETER CORDÉN 
reser, som fotograf 
och grafisk formgi-
vare med golf som 
specialitet, världen 
runt för att por-
trättera banor åt 
destinationer och 
anläggningar.

Han har förutom 
Golfilicious (2015) 

tidigare gett ut boken The Swedish Golf Expe-
rience, en coffee-table bok med 30 svenska banor, 
samt Green Guide. Peter är även frekvent bild-
leverantör till många svenska och internationella 
magasin.

Golf är som bekant så 
mycket mer än bara spelet, 
och allting hänger ihop: 
spelet, mötena och maten, 
samtalen, skratten och 
gråten. När man kommer 
in efter en golfrunda, tar 
en varm dusch, dryftar sina 
vedermödor ute på banan 
i sällskap med själsfränder 
över en bit mat och sedan 
landar i en inre tillfredsstäl
lelse, är kanske den bästa 
stunden på dagen.
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Margareta Bremertz & Eva Borge

Båtbyggare  
på Orust 
inbunden, 190x260 mm, 288 sidor
isbn: 978-91-88435-09-5 (sv)
isbn: 978-91-88435-10-1 (en)
utgiven: maj 2017

Båtbyggare på Orust 
Orust, ön där båtbyggartraditionerna går 
tiotusen år bakåt i tiden, är ett begrepp i den 
internationella båtvärlden. 

Ingenstans har varven och båtbyggerierna 
legat så tätt som på Orust. Öns båtbyggare 
har placerat Orust på världskartan genom 
sin hantverksskicklighet och genom båtar 
som blivit kända för sin kvalitet.  

Det finns gott om maritima kulturminnen 
på Orust, i form av värdefulla varvsmiljöer. 
Men också flera moderna varv, som nu upp-
lever medvind och producerar båtar till både 
oceaner och hemmavatten.  

Ett trettiotal av alla båtbyggare som är eller 
varit verksamma på Orust det senaste seklet 
träder fram i boken, i intervjuer med dem 
själva eller deras söner och döttrar. Det 
hand lar om hårt arbete, båtbyggande i trä 
och plast, generationsskiften och nya tider. 

Alla är de bärare av ett kulturarv och 
förvaltare av en kunskapsbank. 

En berättelse att förundras över och bilder 
att förtjusas av!



Margareta Bremertz & Eva Borge

Båtbyggare  
på Orust 
inbunden, 190x260 mm, 288 sidor
isbn: 978-91-88435-09-5 (sv)
isbn: 978-91-88435-10-1 (en)
utgiven: maj 2017

MARGARETA BREMERTZ har många års erfa-
renhet som reporter, både anställd och frilans. Hon 
är uppvuxen i Småland och har bott i Lund och på 
Västkusten, sedan slutet av 1970-talet på en före 
detta bondgård vid foten av ett skogklätt berg. Hon 
drivs av nyfikenhet och fascination för människor och 
mänskliga levnadsvillkor överallt på jordklotet.

Tidigare på Votum: Ekobyboken – frihetsdröm-
mar, skaparglädje och vägar till ett hållbart samhälle. 

Böcker på annat förlag: Carl Oscar Jonsson, små-
länningen som gjorde en Volvo – först och  
Södra Råda gamla kyrka – Historia och framtid.

EVA BORGE är uppvuxen på Orust och har hela 
sitt liv åkt båt, seglat, fiskat, badat, fiskat krabbor vid 
bryggorna och bor nu inte långt ifrån Tjörnbroarna. 
Efter några år utomlands återvände hon till Sverige 
och arbetade under många år med segelbåtar och på 
säljavdelningen vid olika varv där hon bl.a. medverkat 
på båtmässor i Sverige, Norge, England, Tyskland och 
Holland.

Sedan 13 år tillbaka arbetar Eva som turistguide i 
Bohuslän. Detta är Evas första bok.

”Den som idag fortfarande har 

en Orustbyggd båt ska känna 

sig stolt. Boken har en given 

plats i skeppsbiblioteket.”

Bengt Anderhagen, BÅTLIV
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Från urtid till trolltid

Anna Froster text & Fredrik Wilde foto

Tivedens Nationalpark
från urtid till trolltid
inbunden, 240x265 mm, 176 sidor
isbn: 978-91-88435-05-7 (sv)
isbn: 978-91-88435-06-4 (en)
isbn: 978-91-88435-07-1 (ty)
utgiven: april 2017

Tivedens nationalpark, ett av Sveriges syd-
ligaste urskogsområden, ligger mitt emellan 
Göteborg och Stockholm. Det här är boken 
för den som vill lära känna och utforska 
Tivedens nationalpark, men också för den 
som vill veta mer om hur en gammelskog 
fungerar, om vilka djur, växter och väsen 
som bebor den, och om vilka människor 
som en gång befolkade de fattigaste utmark-
erna.

En gång var Tiveden tillflyktsort för fredlösa 
som flydde från rättvisan, och blev känt som 
stigmännens och hedningarnas utmarker. 
Idag flyr folk hit för att undkomma det 
moderna samhällets tempo.

Tivedens nationalpark är kärnan av medel-
tidens sägenomspunna tolvmilaskog. 
Här blev lite av urtiden kvar, i svindlande 
jätte kast och skrovliga gammeltallar. Ingen 
lyckades riktigt tämja detta gråbergsrike 
som hela tiden vindlar uppåt och neråt, och 
aldrig bara är platt. 

Historien om Tiveden handlar om rövare 
och skogsfinsk trolldom, men också om vad 
en gammelskog är och varför Tiveden är 
viktigt för den svenska lodjursstammen. Om 
hur nattskärran kan surra utan andnings-
pauser i juninatten och om en av världens 
äldsta organismer på stenblocken. Om att 
fira sommarsolståndet med skvattramrökelse 
och om att paddla över en svart skogstjärn. 
Medan storlommen ropar. 



ANNA FROSTER är jour-
nalist, författare och biolog, 
med skog och artbeva-
rande som utgångspunkter 
i skrivandet. Hon har även 
jobbat som skogsinvente-
rare och har blicken för vad 
som döljer sig under mossa 
och bark. Anna har tidigare 
gett ut bland annat Hamra 

nationalpark – urskog i myrland. (Votum)

FREDRIK WILDE, från 
Karlstad, är debutant i bok-
sammanhang. Har jobbat 
som skogsbiolog åt myndig-
heter och skogsföretag i 
22 år. Fotograferandet har 
funnits med sedan barns-
ben på hobbynivå men det 
är först på senare år som 

detta skett semiprofessionellt. Fredrik trivs bäst 
i gammelskogen där skogen fått sköta sig själv en 
längre tid och drivkraften i fotograferandet kom-
mer ur utmaningen att fånga detta på bild.

Skogar som rår sig själva 

har ett eget slags lugn, 

och själva lugnet är en 

råvara som har blivit mer 

värdefull än timmer.  

Lugnet består inte bara 

av stillhet utan också  

av svindlande över

raskningar.
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Peter Gerdehag har följt livet på gården 
Kroxhult 1:4 med sin kamera i 36 år. Ingen 
har någonsin dokumenterat en gård under så 
lång tid i Sverige, vilket gör den helt unik.

Boken är en stillsam hyllning till vårt 
kulturarv och till de småbönder, som vi alla 
härstammar från. Vi som kallar oss moderna 
har mycket att tacka dem för. Demokrati, 
kultur och ett rikt landskap, bland mycket 
annat.

Familjen Caremalm blir symbolen för alla 
de jordbrukare som verkat innan den moder-
na tiden svepte in och skingrade traditionen 
för alla tidens vindar. Boken blir ett epos i 
det lilla, en berättelse om några få männi-
skor, som samtidigt avspeglar de stora förän-
dringarna. En stillsam glädje över uppdraget 
och över den djupt rotade samvaron med 
gårdens djur och gemenskap med naturen. 

Peter betraktar dem med kameraögat, 
och ser hur de sliter i det stenrike som de 
ärvt. Själva säger de att de bara lever sitt liv. 
Inget märkvärdigt egentligen, men ändå en 
gudagåva att förvalta. För det handlar om ett 
förvaltarskap. 

Peter Gerdehag

Landet som  
inte längre är
inbunden, 240x250 mm, 208 sidor
isbn: 978-91-88435-01-9

”Det är fantastiskt att få följa med de sista 
människorna av sitt slag som brukar sin jord. 
Om några år vet man att den här typen av 
livsstil är borta. Här har tiden stått stilla. 
Det gamla landskapet är så oföränderligt. 
Och på gården är det mjölkkornas klocka 
som bestämmer takten i livet”, säger Peter. 

Den mycket uppskattade dokumentären 
Landet som inte längre är har visats vid ett 
flertal tillfällen i SVT. 

Landet som inte längre är
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Lars Andersson text & Kari Løvaas foto 

En by invid älven
om människotiden
inbunden, 250x225 mm, 240 sidor
isbn: 978-91-87283-96-3

Följ med till byn som är platsen för  
Lars Anderssons båda romaner  
Ljus från ingenstans och De levandes land. 
En by invid älven. Ett snabbt förbipasserat 
landskapsrum. En värld, en framkallnings-
plats för människoliv, tidsväxlingar, sam-
hörigheter, historia. Älven heter Klarälven 
och byn heter Hedås. Författaren Lars 
Andersson, med egen lång släktanknytning 
till byn, har tidigare skildrat den i epikens 
och fiktionens form, i de båda historiska ro-
manerna Ljus från ingenstans och De levandes 
land. I den här boken möter fotografen 
Kari Løvaas med sin kamera den nuvarande 
byn: människorna som gör den till levande 
verklighet, i nuet, det snart passerade ögon-
blicket, i årstidernas ljus.

Lars Anderssons nyskrivna texter beskriv-
er byns uppkomst och historien bakom var 
och en av de nuvarande boplatserna. Med 
Lars Anderssons unika berättarkonst stiger 
det fram personporträtt även ur det förflut-
na. Det ena eller andra ödet vill etsa sig fast, 
allt hör till människotiden, den som råder i 
varje slags minne, varje slags inre och yttre 
berättande.  

Den geografiska ramen är jord- och skogs-
hemmanet Hedås, skattlagt 1625. Idag finns 
där ett tiotal bofasta familjer eller hushåll 
och ytterligare några säsongsboende. Ingen 
har längre sin försörjning av åkerbruk och 
djurhållning, yrkena och resvägarna  
är många, anledningarna att inrätta sitt liv 
på platsen varierar. 

Men för de flesta finns en släkthistoria 
bakåt och den förbinder hus med hus.
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Bokserien riktar sig till alla som älskar kakor 
och bakverk! Recepten är lätta att följa och 
böckerna passar både erfarna bakfantaster 
och fikasugna nybörjare. Serien består av 
böckerna SMÅKAKOR, MJUKA KAKOR 
och GODIS.

SMÅKAKOR  Här hittar man lättföljda 
recept och härliga bilder på allt från klassiska 
kafferepskakor som gammeldags syltkakor 
och kokostoppar, till amerikanska cookies, 
italienska biscotti och supersega kolasnitt. 
Vad sägs om krispiga lakritsbollar, sötsalta 
jordnötskakor eller krämiga vaniljhjärtan? 
Eller varför inte bestämma över sitt eget öde 
och tillverka sina egna ”fortune cookies”!

MJUKA KAKOR  I den här boken hittar 
du allt från enkla långpannerutor till ameri-
kanska kladdkakor och spännande varianter 
på den klassiska sockerkakan. Här finns 
lättföljda recept och inspirerande bilder på 
fikafavoriter som kärleksmums, morotskaka 
och cheesecake, saftiga fruktkakor, supersega 
blondies och chocolate chip cake. Och så 

Therésia Franklin

Småkakor
mjukband, 170x180 mm, 100 sid
isbn: 978-91-87283-88-8

får du veta hur man gör gudomligt krämiga 
brownies med bara två ingredienser. 

GODIS  Therésia har samlat sina allra 
bästa godisrecept i en bok som ingen godis-
älskare vill vara utan! Att göra sitt eget godis 
är förvånansvärt lätt och fantastiskt kul. Och 
framför allt – vansinnigt gott!

I den här boken hittar du allt från sega 
kolor till geléhjärtan, marshmallows, hårda 
karameller, fudge och pastiller. Enkla och 
lättföljda recept för både vana bagare och 
godissugna nybörjare, med inspirerande 
bilder och massor av baktips. Vad sägs till 
exempel om hemmagjord kexchoklad, sura 
remmar och fransk nougat? Eller varför inte 
göra ett eget godishalsband!

Therésia Franklin

Mjuka kakor
mjukband, 170x180 mm, 100 sid
isbn: 978-91-87283-89-5

Therésia Franklin

Godis
mjukband, 170x180 mm, 100 sid
isbn: 978-91-87283-90-1

Bokserien Söta saker
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Nära
Följ med utanför stugdörren och upp lev 
möten med vilda grannar. Under 20 år har 
fotografen Kristoffer Sahlén följt djurlivet 
i hemmaskogen. Allt från fågelbordets små 
gäster till storheter som lodjur, kungsörn 
och älg kommer på besök utanför stugan 
i skogskanten. Extra fotografisk möda har 
ägnats åt grävling och rådjur och bildmate-
rialet torde vara tämligen unikt. Boken får 
ses som en kärleksförklaring till skogen och 
landsbygden och är en lättillgäng lig bok för 
den som vill men inte vet hur man ska börja 
att närma sig det vilda. Den visar på vad vi 
alla kan få uppleva, gratis, nästan var som 
helst i vårt avlånga land. En lustfylld bok 
som med humor och värme tar dig med, 
alldeles nära vårt fantastiska djurliv. 

Kristoffer Sahlén

Nära 
inbunden, 235x275 mm, 160 sidor
isbn: 978-91-87283-99-4
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Birgitta Trägård text Annika Broman foto

Fika i lä
mjukband, 200x264 mm, 144 sidor
isbn: 978-91-87283-98-7

Fika i lä
Fika är fantastiskt och något vi knappt kan 
leva utan!

I boken Fika i lä får vi följa med ut i 
Göteborgs vackra skärgård. En hänförande 
vacker idyll med glittrande hav, blankslipade 
klipphällar och måsarnas skri. Vi åker ut till 
holmar och skär, sitter i trädgårdsbersån 
eller slår oss ner i gröngräset.

Fika i lä bjuder på fika för alla sorters 
tillfällen – och smaklökar! Här finns allt 
från frukostfika med härlig müsli, knaprigt 
knäckebröd, färskost och marmelad, till  
festligt fika med lyxiga och vackra tår-
tor – allt hemlagat förstås! Du hittar också 
brygg fika bestående av läckra mördegskakor 
med maräng och seglarbullar med hemgjord 
björnbärsdricka till.

I boken mixas underbara och lättillgäng-
liga recept med förstummande vackra bilder 
tagna i fantastisk skärgårdsmiljö. Givetvis 
med skärgårdsbor och den svalkande havs-
brisen runtomkring.

Fika i lä är helt enkelt perfekt för dig som 
inte kan leva utan fika. Och som gärna sitter 
i lä …
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Lotta Bäckström, Lisa Nestorsson, 
Carin Jämtin & Helena Jansson

30 dagar vegetariskt
himla lätt och gott
inbunden, 217x250 mm, 200 sidor
isbn: 978-91-87283-84-0

Utmana dig själv att fixa en månad utan 
kött och fisk. Här finns 30 luncher och 30 
middagar som är mer än enskilda recept. 
De binds ihop av tips och idéer för att spara 
både tid och pengar. Tomatsåsen, basen 
för många rätter, kokas på söndag. Moset 
på måndag kan bli en paj på torsdag. Och 
många dagars mat kan bli lunchlådor. Dess-
utom innehåller boken en del fantastiska 
efterrätter också.

De flesta vill nog – men fixar det varken 
till vardag eller fest: att ta bort köttfärsen, 
falukorven, kycklingen och laxen i maten. 
Allt det där vi köper och lagar av ren slen-
trian. Vi står där med isbergssalladen, to-
materna och gurkan och tänker att vi borde 
äta mindre kött och fisk, mer hälsosamt, 
klimatsmart och inte minst mer inspirerat … 
Allt stannar ofta vid en tanke.

Med den här boken kan det bli så himla 
mycket lättare och säkert godare att bli 
grönare. Den som vill utmana sig själv på rik-
tigt satsar på 30 gröna dagar. Den som bara 
vill testa några dagar eller en vecka gör det.

Lotta Bäckström   Carin Jämtin 

Lisa Nestorson   Helena Jansson Votum

30 dagar 
vegetariskt

himla lätt & gott!

30 dagar vegetarisk 
himla lätt och gott

Bakom boken står kocken Lotta Bäckström 
som själv periodvis har levt helt grönt. För 
henne har valet varit helt naturligt – i frukt 
och grönt finns så mycket färg, fantasi och 
inspiration. Och är så himla gott och lätt. 

Carin Jämtin är en av Lottas äldsta vän-
ner och har inspirerat Lotta till boken och 
delat med sig av kunskap och erfarenheter. 
Bland annat med en vegetarisk månad för att 
i en klimatpolitisk utmaning uppmärksam-
ma Världsnaturfondens Earth Hour.
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Ön Blå Jungfrun var långt in i modern tid 
sällan besökt på grund av sin otillgänglighet 
och sitt dåliga rykte. Ön var förr ökänd och 
sades vara hemvist för häxor och centrum 
för allehanda destruktiva krafter. Idag räknas 
Blå Jungfrun till en av de verkligt unika 
pärlorna i den svenska naturen. Blå Jungfrun 
– den hemlighetsfulla ön är den mest omfat-
tande fotobok som någonsin har gjorts om 
nationalparken i Kalmarsund.

Boken innehåller över 300 högklassiga 
fotografier från alla årstider: storslagna 
panoraman, spännande detaljer, suggestiva 
landskapsbilder och fascinerande porträtt av 
djur och fåglar. Boken vill både underhålla 
för stunden och kittla reslusten men också 
påminna om vikten av att ta hand om våra 
naturresurser – hade inte den hårdhänta 
stenbrytning som pågick på Blå Jungfrun för 
hundra år sedan stoppats hade ön sett myck-
et annorlunda ut. Naturvårdsutmaning ar 
saknas inte heller idag.

Martin Borg & Ola Karlsson

Blå Jungfrun 
den hemlighetsfulla ön
inbunden, 230x275 mm, 192 sidor
isbn: 978-91-87283-86-4

Författarna Martin Borg och Ola Karlsson 
är båda boende i Lund men tillbringar sedan 
barnsben mycket tid på Öland. De har un-
der arbetet med denna bok haft dispens från 
Blå Jungfruns övernattningsförbud, en abso-
lut förutsättning för att kunna fotografera på 
allvar. I sammanlagt mer än en månad har 
de bott på ön och därigenom skaffat sig en 
unik möjlighet att följa naturens dygns- och 
årstidsväxlingar. 

Blå Jungfrun 
Den hemlighetsfulla ön
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Ett myllrande liv i  
Fjärran västerns skogar  

Lars Nordström

Skogshuggarna i  
Fjärran västerns skogar
inbunden, 250x225 mm, 136 sidor
isbn: 978-91-87283-83-3

En unik dokumentation av svensk utvand-
ringshistoria som få någonsin har skrivit om 
på svenska – skogshuggarna.

Finländare, svenskar och norrmän 
uppskattades alla som yrkeskunniga och 
pålitliga arbetare. Speciellt svenskarna kom i 
sådana mängder att traditionen snart påbjöd 
att det i varje skogshuggarläger skulle finnas 
någon med hederstiteln ”Swede” vare sig 
han var svensk eller ej. 

Med järnvägens ankomst tog invandringen 
fart och många skandinaver letade sig fram 
till Oregon och Washington där de kom att 
bli den största invandrargruppen. 

Det var inte bara män i Fjärran västerns 
skogar. Skogsbolagen insåg tidigt att det 
kunde minska antalet slagsmål och olyckor 
– och alltför ohejdat supande – om de i 
skogshuggarlägren erbjöd hustrur och barn 
husrum i små, enkla och flyttbara bostäder, 
och det ledde till att många läger utveck-
lades till små, ambulerande byar med både 
skola och butik. Unika familjebilder visar 
hur livet tedde sig för många av de svenska 
kvinnor och barn som bodde i lägren. 

De unika bilderna visar hur skogarna i 
början på 1900-talet myllrade av skogshug-
garläger, ny teknik, ångdrivna vinschar, 
stålkablar, järnvägar, vägar och lastbilar. Den 
amerikanska västkustens stora städer – Se-
attle, Tacoma, Olympia, Portland, Salem, 
San Francisco, Sacramento och Los Ange-
les – höll på att byggas och det tycktes inte 
finnas några gränser för sågverkens hunger 
efter stockar.
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Leif Liljeblad

Hundar är livet
inbunden, 225x225 mm, 128 sidor
isbn: 978-91-87283-93-2

Hundar är livet 
Konstnären Leif Liljeblad fångar i sina 
målningar livet med hundar. De vardagliga 
promenaderna, vänskapen och värmen från 
en trofast kamrat och ögonblick som etsat 
sig fast i minnet: från en valpning, ett rack-
artyg, men också ögonblick av oro och sorg. 
Personliga reflektioner blandas med hand-
fasta tips. Allt ackompanjerat av fantastiska 
målningar. En vacker bok för den som älskar 
hundar.

”Det förändrade våra liv helt och hål-
let, på ett sätt som jag inte kunde ana när 
vi skaffade vår första hund. Att göra något 
tillsammans med mina hundar och tillsam-
mans med andra människor, har berikat 
mitt liv. Att uppleva platser som vi aldrig 
skulle ha besökt om vi inte hade haft våra 
hundar, naturupplevelser från det lilla med 
vadarna som springer i strandkanten till det 
storslagna panoramat över skotska dalar och 
hedmarker eller mötet med havsörnen som 
landade på stenen framför mig.

Den första delen av boken handlar om 
dessa upplevelser. 

I den andra delen beskriver jag mina tankar 
och idéer om hundträning, både vardagslyd-
nad och apporteringsträning. Boken ger tips 
och idéer, en metodik och en inblick i hur 
jag tränar mina hundar från den allra första 
början med den lilla åttaveckors-valpen. Jag 
beskriver hur jag använder mig av valpens 
medfödda egenskaper och hur jag meto-
diskt bygger träningen från det enkla till allt 
svårare övningar.”
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Sten Bergström & Mats Andréasson text 
Mikael Svensson foto

Luleälven
möten i norr
inbunden, 240x270 mm, 255 sidor
isbn: 978-91-87283-79-6

Möten i norr
Luleälven är kontrasternas älv. 

Här skapade vattenkraftutbyggnaden 
förutsättningar för Sveriges industrialise-
ring under 1900-talet. Idag bidrar älven med 
ungefär 10 procent av landets produktion av 
elkraft. Detta sker mitt i världsarvsområdet 
Laponia, som innehåller några av våra mest 
spektakulära nationalparker.

Luleälven hämtar sitt vatten från Sarek, 
Padjelanta, Stora Sjöfallet och Muddus samt 
delar av Norges högfjäll och glaciärer. Om-
rådet är också samernas och rennäringens 
rike. Jokkmokk med sitt museum, sin skola 
och vintermarknad är samekulturens cent-
rum i Luleälven. Därifrån flyter Lilla Lule 
älv till Voullerim för att förenas med Stora 
Lule älv. 

När Luleälven, via odlingslandskapet, 
närmar sig havet passeras militärstaden 
Boden och residensstaden Luleå, med 
universitet och energikrävande industrier. 
Industrialiseringen av älven började med 
timmerflottningen, gruvnäringen, järnvägen 
och stålindustrin. Idag är Facebook en stor 
användare av Luleälvens förnybara energi. 

Resan längs älven avslutas i havsland-
skapet med fyrplatsen Rödkallen som en 
naturlig slutpunkt. Dit når man via ett unikt 
skärgårdslandskap, som präglats av älvens 
tillskott av sandmaterial och en landhöjning 
som pågått ända sedan den senaste istiden.  

Utgångspunkten är ett stort bildmaterial 
men också personliga intryck från möten 
med människor och natur i området.

Luleälven

Votum

Möten i norr
Sten Bergström & Mats Andréasson  E foto  Mikael Svensson 

Leif Liljeblad

Hundar är livet
inbunden, 225x225 mm, 128 sidor
isbn: 978-91-87283-93-2
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Tjädern och urskogen
50 års studier i Tyresta nationalpark

Svante Joelsson & Bengt Oldhammer

Tjädern och  
urskogen
i tyresta nationalpark
inbunden, 240x270 mm, 217 sidor
isbn: 978-91-87283-80-2

Svante Joelsson &
Bengt Oldhammer

VOTUM

Tjädern och urskogen
I TYRESTA NATIONALPARK

omslag-oktober.indd   1 2015-10-08   18:14

Tjädern har haft stor betydelse för män-
niskan under långa tider, den kan lära oss 
mycket om skogen och landskapet och det 
finns gott om skrönor och jakthistorier om 
tjädern. Ibland springer fantasin iväg och det 
är svårt att veta vad som är sant. 

I skärningspunkten mellan myter, tro och 
forskningsresultat guidar författarna läsarna 
genom terrängen och ger en saklig bild av 
en fågel som aldrig slutar att fascinera.

I Tyresta nationalpark har Svante Joels-
son under 50 års tid studerat ett av Sveriges 
största tjäderspel i en urskog. Innan den 
stora branden 1999 fanns 28 spelande 
tuppar. Något liknande material om tjädern 
har aldrig tidigare publicerats. 

Den unika urskogen i Tyresta ligger 
bara två mil från Sergels torg. Ingen an-
nan huvudstad i Europa kan uppvisa något 
liknande. En lika stor urskog i Sverige finner 
man inte förrän långt norrut och närmare 
fjälltrakterna.

För den som vill veta mer är Tjädern 
och urskogen en utmärkt introduktion till 

tjäderns liv och leverne. Även om tyngd-
punkten ligger på Tyresta nationalpark sätts 
tjädern in i ett större sammanhang. Därmed 
blir boken också en guldgruva för mer er-
farna ornitologer, jägare och skogsbrukare. 
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Nicklas Blom

Till fjällens ände
med slädhundar från 
åre till treriksröset
inbunden, 250x270 mm, 199 sidor
isbn: 978-91-87283-70-3

Till fjällens ände
1 300 km vildmark, 39 dagar,  
8 draghundar, 1 fotograf.

Till fjällens ände är en klassisk äventyrsberät-
telse – och samtidigt en historia fylld av 
filosoferande kring den tillvaro som Nicklas 
Blom lämnar bakom sig, och vildmarken 
han ser omkring sig dag efter dag på sin färd 
med hundspann; från Åre norrut hela vägen 
till Treriksröset, nästan 1 300 kilometer 
genom väglösa fjällområden, storskogar, 
naturreservat och nationalparker.

Inte många kände till Nicklas planer, han 
ville inte berätta om dem eftersom sanno-
likheten att han skulle misslyckas var ganska 
stor. Och han var trött på alla äventyrare 
som skickar pressmeddelanden innan de ens 

har lämnat hemmet. Sedan följde 39 dagar som 
blev en spännande följetång, med små färdrap-
porter och bilder skickade via mobil och e-mail 
där batterierna gick att ladda och täckning-
en var bra. Med andra ord ganska sällan. På 
dagarna fotade och filmade han snöstormar, 
gnistrande glaciärer, kämpande hundar. Under 
kvällarna i tältet skrev han dagbok om det han 
upplevt – och den tillvaro som han hade läm-
nat bakom sig. Till sist nådde han målet, Tre-
riksröset och sedan den norska Atlantkusten.

Ta del av Nicklas inspirerande historia om hur 
kort steget kan vara från dröm till verklighet.

Nicklas dokumentär om sitt äventyr: Heading 
north – en enkel resa, har sänts i SVT vid ett 
flertal tillfällen.
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Här får du del av ett  
stycke svensk fotohistoria

Ida Dicksson

Studio Wezäta
färgfotografiets genombrott  
i svensk reklam
inbunden, 240x270 mm, 208 sidor
isbn: 978-91-87283-81-9

När företagen tävlade om att synas mest 
under rekordåren på femtiotalet var Wezäta 
studio i Göteborg en av de drivande aktör-
erna. På Wezäta producerades reklamen för 
Volvo, Saab, Marabou, Mazetti, SKF och 
många andra storföretag. 

– Det största med Wezäta var att de med 
ICA-kalendern, Mazettireklamen, Volvo-
reklamen och Stora kokboken bokstavligt 
talat tog färgfotografiet rakt in i det svenska 
folkhemmet, säger Ida Dicksson, författare 
till boken Studio Wezäta.

De tidstypiska färg- och reklamfotografier-
na, från 1930-talet och fram till 1960-talet, 
låg länge bortglömda i företagets efterläm-
nade arkiv. 

Ida Dicksson fick i uppgift att inventera 
de i det närmaste bortglömda lådorna och 
hittade en riktig fotoskatt. Många kuvert 
med fotografier har nu sprättats för första 
gången på över femtio år och återpubliceras 
nu i boken Studio Wezäta – Färgfotografiets 
genombrott i svensk reklam.

– Att sprätta kuverten var så himla spännande, 
jag hade ju ingen aning om vad jag skulle 
hitta. Reklam är ett otroligt tidsdokument 
och alla dessa bilder på Volvo p1800 eller en 
Christina Schollin i tonåren, det var nästan 
som att tjuvkika in i det 50-tal jag bara hört 
berättas om, säger Ida Dicksson. Men det är 
svårt att beskriva känslan när historien blir 
så där påtaglig. ”Historiens vingslag” låter så 
klyschigt men det var verkligen så! 

Med hjälp av detta fantastiska bildmaterial och 
berättelser från studio personal, berättar Ida 
Dicksson historien om hur den fotografiska 
reklamen i Sverige gick från svartvitt till färg.
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Olof Karlander

I Sigvards spår
en berättelse om  
svensk djursjukvård
inbunden m skyddsomslag, 170x240 mm, 206 sidor
isbn: 978-91-88435-41-5
utgiven: september 2017

En berättelse om  
svensk djursjukvård
Olof Karlander beskriver i denna bok 
utvecklingen av djursjukvården i Sverige 
genom att följa i sin pappa Sigvards spår.

Sigvard Karlander var först bataljons-
veterinär på A2 i Göteborg och sedan 
fältveterinär i Bergslagens milo i Karlstad.

Boken speglar utvecklingen sedan 
1920-talet till idag.

Den moderna djursjukvården – både 
när det gäller stora och små djur – har 
sina rötter i Veterinärhögskolans kliniker i 
Stockholm, veterinärsinrättningen i Skara 
och i de militära sjukstallarna i främst 
Helsingborg, Stockholm och Karlstad.

Efter den militära eran tog staten initia-
tivet till ATG:s hästkliniker. Idag är det 
marknaden som styr. Missnöjet gryr.

Vad blir nästa steg? Den frågan ställer 
författaren.

Olof Karlander beskriver i denna bok utvecklingen av 
djursjukvården i Sverige genom att följa i sin pappa Sigvards 
spår. Sigvard Karlander var först bataljonsveterinär på A2 
i Göteborg och sedan fältveterinär i Bergslagens milo i 
Karlstad. Boken speglar utvecklingen sedan 1920-talet fram 
till idag.

Den moderna djursjukvården – både när det gäller stora 
och små djur – har sina rötter i Veterinärhögskolans kliniker 
i Stockholm, veterinärinrättningen i Skara och i de militära 
sjukstallarna i främst Helsingborg, Strömsholm och Karlstad. 

Efter den militära eran tog staten initiativet till ATG:s 
hästkliniker. Idag är det marknaden som styr. Missnöjet gryr. 
Vad blir nästa steg? Den frågan ställer författaren.
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I Sigvards spår – en berättelse om

 svensk djursjukvård

Olof Karlander, född 1942, son till Sigvard, 
har bl.a. varit engagerad i hästnäringen 
som VD i Hästnäringens Nationella 
Stiftelse 1995–2007. Ett av uppdragen var 
att reorganisera ATG:s hästkliniker och 
att därefter vara ordförande i styrelsen 
för ATG:s Hästkliniker AB 2003–2007. 
Sedan 2001 är Olof Karlander kanslichef i 
Föreningen och Stiftelsen för den Beridna 
Högvakten.  I Sigvards spår  

– en berättelse om svensk 
djursjukvård

olof karlander

Foto: Lena Berg

ISBN 978-91-7424-646-9
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OLOF KARLANDER, son till Sigvard, har bl.a. 
varit engagerad i hästnäringen som VD i Häst-
näringens Nationella Stiftelse 1995–2007. Ett av 
uppdragen var att reorganisera ATG:s hästkliniker 
och att därefter vara ordförande i styrelsen för 
ATG:s Hästkliniker AB 2003–2007.

Sedan 2001 är Olof Karlander kanslichef i  
Föreningen och Stiftelsen för den Beridna  
Högvakten.
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Lena Sewall

En bit Värmland
inbunden, 225x275 mm, 288 sidor
isbn: 978-91-88435-00-2

Traditionella och unika  
recept från hela Värmland
Lena Sewall har i hela sitt vuxna liv klippt 
och klistrat recept och artiklar om männi-
skor och mat. När hon omsider sorterade 
alla klippen i olika högar upptäckte hon att 
hon satt på en riktig guldgruva – världens 
troligtvis enda, i varje fall definitivt största 
samling av recept uppkallade efter värm-
ländska platser och personer. Det är de 
recepten som utgör grunden för En bit 
Värmland, som är full av roliga recept av 
alla de slag med Värmlandsanknytning 
och utdrag ur böcker och illustrationer av 
värmländska författare och konstnärer.

Det värmländska köket skiljer sig inte 
så mycket från det traditionellt svenska 
men präglas naturligtvis av det faktum 
att stora delar av Värmlands yta är täckta 
av skog och sjö medan bara en mindre 
del består av odlad mark. De värmländ-
ska skogarna är fulla av kantareller, Karl 
Johan-svamp, lingon, blåbär och hjortron, 
rådjur och älg. Värmland lär vara det älg-
rikaste området i världen. Under älgjakten 
i oktober är det nästan omöjligt att få tag 

i en värmlänning på telefon – alla är ute 
på älgjakt för att fylla sina frysar med det 
eftertraktade älgköttet. Intresset för fiske är 
nästan lika stort. I Vänern fiskas det lax och 
i älvarna och de tusentals andra sjöarna och 
tjärnen abborre, gädda, gös, lake och kanske 
också kräftor. 

Men till skillnad från alla andra landskap 
är Värmland lyckligt nog att inte bara ha en 
egen nationalsång, Värmlandsvisan, utan 
också en egen nationalrätt, Värmlandskor-
ven, och en egen nationaltårta, Värmlands-
tårtan. Vilket annat landskap kan uppvisa 
något liknande?
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Lena Sewall

En bit Racken 
kulinariska strövtåg i  
rackenmålarnas fotspår
inbunden, 250x285 mm, 256 sidor
isbn: 978-91-87283-06-2

Människor och mat  
i en konstnärskoloni
Rackenkolonin var en konstnärskoloni som hade stora 
likheter med den trettio år äldre Skagenkolonin i Danmark. 
Det var inte bara det nordiska ljuset över sjö och hav som 
var ett gemensamt kännetecken. Precis som i Skagen var 
det fyra konstnärer, varav två gifta med varandra, som blev 
de stora konstnärsnamnen och förgrundsgestalter i kolonin 
– Maja och Gustaf Fjæstad, Björn Ahlgrensson samt Fritz 
Lindström. 

Därefter har många konstnärer, konsthantverkare och 
musiker fått sin inspiration, plattform, utbildning och – 
inte att förglömma – kulinariska upplevelser i dessa trakter.

Den mycket matintresserade Lena Sewall, har letat 
fram recept och beskrivningar av måltider och matvanor i 
brev, böcker, gamla handskrivna receptsamlingar och göm-
mor. Men recepten är faktiskt inte huvudsaken i den här 
boken. Det hon allra mest velat är att visa på alla kontakter 
med den europeiska konstvärlden som Rackenkolonin 
hade och vad de åstadkom, dessa kosmopolitiska och färg-
starka konstnärer, konsthantverkare och musiker i Taserud 
och Långvak och runt sjön Racken.

Lena Hellström

Bröderna  
Erikssons  
Möbelverkstad 
när taserudsjugend  
kom till världen 
inbunden, 250x285 mm, 256 sidor
isbn: 978-91-87283-62-8

När Taserudsjugend  
kom till världen 
Bröderna Eriksson (Ola, Karl och Elis) övertog sin fars 
snickeri 1891 och startade Bröderna Erikssons Möbelverk-
stad i Arvika. De var då alla välutbildade och snickeriet var 
redo utföra avancerade beställningar.  

Lillebror Christian, med 20 år i internationella miljöer 
och konstutbildning från Paris, var en stark komplettering 
till Bröderna Erikssons snickeri. Han hade knutit många 
vänskapsband och kontakter, han var en erkänd skulptör 
och han hade kontinuerliga kontakter med Stockholms 
överklass och nya borgerlighet. Beställningarna flödade 
och snickeriet kunde i strid ström leverera färdiga möbler 
via tågtransport till Stockholm men också andra delar av 
landet – Christian fick ett stort skulpturuppdrag för Kiruna 
nya kyrka. 

Brödrakvartettens stora kunskaper och breda nätverk 
skapar helt unika möbler som i dag hör till landets förnäma 
kulturarv. De introducerade en egen variant av det som 
senare skulle komma att kallas Jugendstil. En nyckel till 
framgången är deras stora sociala kompetens och förmåga 
till samarbete. 

Bröderna 
Erikssons 
Möbelverkstad 
NÄR TASERUDSJUGEND  
KOM TILL VÄRLDEN 

VOTUM

Lena Hellström

 

Bröderna Ola, Karl och Elis Eriksson övertog år 1891 sin fars lilla snickeri 
och startade Bröderna Erikssons Möbelverkstad i Taserud, beläget någon 
kilometer utanför Arvika. Lillebror Christians kompetens, med lång  
vistelse i internationella miljöer och konstutbildning från Paris, var en 
stark komplettering till snickeriet.

Brödrakvartetten Erikssons stora kunskaper och breda nätverk gav 
förutsättningar för produktion av unika möbler som i dag hör till landets 
förnäma kulturarv. Tidens starka idégods från Arts- & craftsrörelsen och 
Japonismen inspirerade och Bröderna introducerade en egen variant av 
det som senare skulle komma att kallas Jugendstil. 

En nyckel till framgången var deras stora sociala kompetens och för-
måga till samarbete med allt från hembygdens hantverkare till tidens unga 
och nyskapande arkitekter, som Carl Westman, Ragnar Östberg, Axel 
Lindegren, Elis Benckert m fl. I kundkretsen fanns dåtidens stilmedvetna 
överklass och nya borgerlighet. Prins Eugén, Nils Kreuger, Karl-Otto och 
Eva Bonnier, Ernest Thiel, Pontus Fürstenberg, Hjalmar Lundbohm och 
Carl Laurin är bara några exempel på viktiga personer i sammanhanget. 

Konstnärer och hantverkare knöts till snickeriet och ur detta sam-
arbete växte den nya tidens konsthantverk. Konstnärerna i Rackstad-
gruppen engagerades i möbelformgivningen; exempelvis ritade Gustaf 
Fjæstad möbler, Björn Ahlgrensson och Maja Fjæstad (som år 1922  
startade Sveriges första konsthantverkskollektiv Arvika konsthantverk) 
ritade intarsiamönster för möbler. Anmärkningsvärt är att i tidens styvt 
manliga värld tillät Bröderna Eriksson även kvinnor att gå i lära på  
snickeriet. Exempel vis utbildade sig Nanna Johansen (dotter till  
Skagenkonstnären Viggo Johansen) hos bröderna i Taserud. 

Christian Eriksson, som var en erkänd skulptör och god vän med 
tidens unga konstnärsavantgarde hade knutit många vänskapsband och 
kontakter med Stockholms överklass och nya borgerlighet. Beställning-
arna flödade och snickeriet kunde i strid ström leverera färdiga möbler, 
möbler som visades i stora epokgörande utställningar och presenterades i 
dåtidens kulturtidskrifter, vilket gjorde dem kända och stilbildande. 

LENA HELLSTRÖM, f 1952, är etnolog, 
konst- och kulturvetare men är också  
verksam som formgivare, fotograf och 
konstnär. Hennes omfattande bokutgivning 
handlar om hur samtidens företeelser och 
människor bottnar i arv och traditioner, 
oavsett vilket ämnet är (natur- och kultur-
historia, järnhantering, friluftsliv, eld, textil, 
konst). 

Boken bygger i grunden på det omfattande 
dokumentationsmaterial som ”Möbelverk-
stadgruppen” (en grupp ideellt engagerade 
medlemmar i Ideella Föreningen Rackstad-
museet) samlat, dokumenterat och för-
kovrat. Utan deras mångåriga och hängivna 
arbete skulle denna bok aldrig kunnat 
komma till stånd. 

Lena Hellström, som f n är museichef 
på Rackstadmuseet, har i nära samverkan 
med Möbelverkstadsgruppen strukturerat, 
givit form åt, satt in i ett större historiskt 
sammanhang och skrivit boken om  
Bröderna Erikssons Möbelverkstad.

9 789187 283628

Bröderna Erikssons M
öbelverkstad         Lena H

ellström   

VOTUM
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Barbro Järliden,  
Inger Berggrén text  
Jessica Stuart-Beck illustration

Hus i Karlstad
genom konstnärens 
ögon
inbunden, 200x240 mm, 96 sidor
isbn: 978-91-87283-72-7

Med stort  
intresse för hus
Alltsedan Jessica var liten har hon intresserat sig för hus: vackra 
dörrar, fina fönster, utsirade balkonger. Tillsammans med sin 
pappa, konstnären och keramikern Rex Stuart-Beck, promene-
rade hon omkring i Arvika och tittade på hus, fantiserade om 
vad som fanns innanför väggarna, vilka som bodde i husen, 
undrade hur människorna såg ut och vad de gjorde därinne. 
Eftersom hon tillhör en konstnärssläkt var steget inte långt till 
att börja rita av husen, måla dem med pensel och färg, oftast i 
akvarell. Det har blivit flera hundra hus genom åren. 

Jessica Stuart-Beck har vid sina besök i Karlstad strövat omkring 
i staden och tittat på hus. Med sitt säkra öga för vad som är 
vackert, säreget och bevarandevärt har hon fastnat för vissa hus. 
Känslan, karaktären och miljön har fått bestämma urvalet till de 
trettiotal byggnader som beskrivs i boken.

Valet av hus är Jessica Stuart-Becks eget. Det är med hennes 
ögon man skall se och uppleva Hus i Karlstad.

Textförfattarna Inger Berggrén och Barbro Järliden har när-
mat sig konstverken från olika håll. Båda har velat beskriva Karl-
stadshusen såväl skönhetsmässigt som historiskt och tekniskt. 
Ibland också med något litet intressant minne – allt för att väcka 
nyfikenhet och vilja att veta mer. 

Jan Sandström text  
Jessica Stuart-Beck illustration

Hus i Arvika 
inbunden, 240x200 mm, 112 sidor
isbn: 978-91-87283-95-6

Hus i Arvika 
Jessica Stuart-Beck är en uppskattad konstnär och husporträt-
tör, framför allt i sin hemstad Arvika. I boken finns femtiotvå av 
Jessicas bilder, ackompanjerat med Jan Sandströms texter om 
Arvika stad. Boken blev oerhört populär när den kom ut första 
gången 2006 och nu ger Votum ut boken på nytt. 

Hus är mer än skal. Hus väcker känslor och fantasier. När Jessica må-
lar och tankarna flyger, undrar hon ofta vad som utspelats inom dessa 
fyra väggar. Ett hus är som ett porträtt, så är också många mänskliga 
känslor inbäddade i det. Har man en gång fått upp ögonen för husens 
inneboende väsen har man aldrig tråkigt. Det gäller att bevara, men 
samtidigt förnya. Men hela tiden med varsam hand.

Hus i Arvika

Jessica Stuart-Beck  Jan Sandström
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Hus i Arvika

Jessica Stuart-Beck  Jan Sandström
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Den omtyckta boken av Arvikakonstnären Jessica  
Stuart-Beck och med text av Jan Sandström, nu i nytryck.

Jessica Stuart-Beck är en uppskattad husporträttör kanske framför  
allt i sin hemstad Arvika. I boken finns femtiotvå av Jessicas bilder, 
ackompanjerat med Jan Sandströms texter om Arvika stad.

Hus är mer än skal. Hus väcker känslor och fantasier. När Jessica målar 
och tankarna flyger, undrar hon ofta vad som utspelats inom dessa 
fyra väggar. Ett hus är som ett porträtt, så är också många mänskliga 
känslor inbäddade i det. Har man en gång fått upp ögonen för husens 
inneboende väsen har man aldrig tråkigt. Det gäller att bevara, men 
samtidigt förnya. Men hela tiden med varsam hand. V
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Matts Nilsson

Alma på Mårbacka
selma lagerlöfs  
husjungfru 1925–1931
inbunden, 173x220 mm, 208 sidor
isbn: 978-91-87283-36-9

Matts Nilsson

Trollkarlen från Ås
inbunden, 173x220 mm, 256 sidor
isbn: 978-91-87283-75-8

Matts Nilsson

Alma på  
Mårbacka
selma lagerlöfs  
husjungfru 1925–1931
inbunden, 173x220 mm, 208 sidor
isbn: 978-91-87283-36-9

Alma på Mårbacka
Alma Göransson var husjungfru på Mårbacka under andra 
delen av 1920-talet. 

Huset var nybyggt och pampigt och Selma Lagerlöf stod 
på höjden av sin berömmelse. De viktigaste böckerna var 
redan skrivna och folkets kärlek sköljde över henne. Hennes 
texter hade lagt grunden för turist industrin i Värmland, och 
Mårbacka hade blivit dess centrum. Förutom att vara sin tids 
största och mest älskade författare var hon en entreprenörs-
själ som med liv och lust enga gerade sig i gårdens utveckling 
och startade företag för att skapa jobb och inkomster åt 
bygdens folk.

I denna dynamiska miljö trädde Alma in 1925, nitton år 
gammal. Med hennes egna berättelser och Selma Lagerlöfs 
omfattande brevkorrespondens som grund beskrivs det 
vardagliga livet och några viktiga händelser på Mårbacka 
under Almas tid.

I köket på Mårbacka styrde husföre ståndarinnan Ellen 
Lundgren. Under 35 år ledde hon Selma Lagerlöfs hushåll 
med stor skicklighet men med skiftande humör. Hon var 
känd för sin matlagningskonst och sina bakverk. Lundgrens 
receptbok var öppen och Alma skrev av. Ett tjugotal av dessa 
Mårbackarecept publiceras nu efter 85 år som ett doftande 
eko från storhetstiden på Mårbacka.

Trollkarlen från Ås
Han råkade i onåd hos brukspatronen och blev utvisad, 
byggde, berättade och dog i sin gård nära hennes några år 
före. Hon växte upp i herrgårdskulturen, flyttade hemifrån 
som ung och kom tillbaka, byggde, berättade och dog där. 
De såg och hörde samma saker men de träffades aldrig. Två 
vitt skilda liv i samma lantliga värmländska kultur bara någon 
kilometer isär.

Inga jämförelser dem emellan är möjliga. Förutom att 
båda var jordbrukare, hon stor och han liten, finns det bara 
en sak som Johan Alfred Nilsson hade gemensamt med 
Selma Lagerlöf och det var förmågan att berätta. Selma 
Lagerlöfs berättande är sofistikerat och överlämnat till efter-
världen att minnas, men Johan Alfred Nilsson lämnade inte 
en rad efter sig. Deras berättande tog sin näring ur samma 
lokala mylla men deras erfarenheter skilde sig åt. Medan 
Selma Lagerlöfs estrad var akademiens och herrgårdsveran-
dans var Johan Alfred Nilsson en kung på småböndernas och 
torparnas marknader och kalas.

Matts Nilsson

Trollkarlen  
från Ås
inbunden, 173x220 mm, 256 sidor
isbn: 978-91-87283-75-8
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Gunnar Granberg

Franciskus av Assisi
poet, revolutionär och sökare
inbunden, 173x220 mm, 185 sidor
isbn: 978-91-87283-91-8

Franciskus av Assisi 
Bilden av Franciskus är ofta väldigt roman-
tisk och helgonlik. Här ges en ny, bredare 
bild av honom som poet, revolutionär och 
sökare. 

Franciskus hör bevisligen till 1200-talet, 
men skillnaden till 2000-talet är i flera 
avseenden mindre vid närmare eftertanke. 
Samhället då som nu befinner sig i en 
oerhörd förvandling ekonomiskt och kul-
turellt. Kyrkan är på många sätt söndrad och 
självupptagen, och människor söker andlig 
vägledning och livsmening på annat håll.

Boken om Franciskus handlar om rättvisa 
och solidaritet, om hans sökande efter 
identitet och vem Gud är, om en alternativ 
livsstil i enkelhet och i bättre harmoni med 
skapelsen och naturen. 

I hög grad aktuell, med relevans till miljö-
frågor, vår tids fattigdom och krig.

Boken riktar sig till allmänintresserade av 
medeltidshistoria liksom till de många som 

årligen besöker Assisi som pilgrimer och vill 
vandra i Franciskus fotspår. Boken vill med 
Franciskus som förebild och med perspek-
tiv på samtiden ge bidrag till tankar om en 
”franciskansk väg” också i en ny tid.
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Religiösa byggnader i Göteborg

Jop van Zelm van Eldik

Andliga rum
religiösa byggnader i göteborg
inbunden, 218x255 mm, 408 sidor
isbn: 978-91-87283-87-1
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Fotografen Jop van Zelm van Eldik 
kommer från Nederländerna. Han 
har tidigare gett ut boken “Remon-
strantse Broederschap” med foto-
grafier av kyrkobyggnader i sitt 
hemland. Han kom till Sverige 
2008 och bor nu i Göteborg.

Göteborg har en rik flora av kyrkor, tempel och samfund. För första 
 gången presenteras här det mångkulturella religiösa Göteborg i  
 en och samma bok. I främst bild dokumenteras mer än 120 bygg-

Förutom en stor mängd exteriöra och interiöra foton av byggnaderna  
beskrivs kortfattat deras historia och religiösa hemvist. Syftet med sam-
manställningen är att dokumentera ett viktigt kulturarv i en tid som präglas 
av ökad sekularisering. Men också att visa hur de många olika religionerna 
fridsamt lever sida vid sida.

Göteborg har kyrkor som daterar sig tillbaka ända från 1 100- och 1 200-ta-
let, andra har kommit till de senaste åren. Med boken i hand kan man alltså 
göra en tidsresa på nästan 1 000 år! Gemensamt för byggnaderna är att de 
utgör platser för tystnad, eftertanke, vila och musik.

nader för religionsutövning – kyrkor, moskéer, tempel och en synagoga.

Votum
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En kyrka, ett kapell, en moské eller ett tem-
pel – byggnader där vi kan uppleva tystnad, 
lugn, samhörighet, finna oss själva, medi-
tera eller kanske njuta av musik. Allt detta 
är möjligt då de religiösa byggnaderna står 
öppna för oss. 

Den här boken visar på en historisk 
utveckling och understryker vilka kulturhis-

toriska skatter som de religiösa byggnaderna 
utgör – inte minst vad gäller arkitektur och 
utsmyckning. 

Fotografen Jop van Zelm van Eldik har 
dokumenterat religionshistoria och kultur 
i en tid som kännetecknas av minskande 
antal kyrkobesökare och ökande sekulari-
sering. Här skildras inte bara svenska kyrkor 
eller frikyrkor utan även andra religioners 
helgedomar.

I Göteborgs kommun finns flera kyrkor 
som daterar sig ända tillbaka till 1100- 
och 1200-talen. Åtskilliga är dock byggda 
senare, allt ifrån 1700-talet och framåt. Flera 
tillkom på 1960- och 70-talen. En av de 
senaste religiösa byggnaderna är Göteborgs 
moské som invigdes 2011. Nyligen, i de-
cember 2014, färdigställdes Amhults kyrka i 
Torslanda. 

Boken kan användas som en handledning 
när man besöker de 123 vackra byggnaderna 
– och med den här boken i handen gör du 
en ”tidsresa” på 800–900 år.
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Julkrubbor och predikningar

Rudi Josefsson

Jesus etc.
en samling av julkrubbor  
och en låda predikningar
inbunden, 173x180 mm, 128 sidor
isbn: 978-91-88435-34-7
utgiven: oktober 2017

Vad ska man göra med en låda predikning-
ar och massor av julkrubbor? En predikan  
varje söndag. Det blir en hel del predikning - 
 ar under ett liv.

Rudi Josefsson var en välkänd pastor 
i Svenska Missions förbundet, och han 
sparade alla manus. Men han ville också att 
de skulle slängas när han inte längre fanns, 
han tyckte inte att de hade något värde för 
eftervärlden. Men så blev det inte, manu-
sen blev kvar och hamnade i en låda.

I Jesus etc. återfinns en del av Rudis 
betraktelser varvat med bilder på några 
av alla de julkrubbor som Rudi och hans 
fru Elisabeth samlade på sig genom åren. 
Många av dem är gåvor från världens alla 
hörn. Julkrubborna är fotograferade mitt 
i vardagen, för det var där – i det vanliga 
livet – som också Rudis predikningar tog 
avstamp, i det enkla och i det svåra och i 
det som du möter varje dag.
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Graham Tomlin 
Gerd Swensson översättning

Luther och  
hans värld
inbunden, 153x200 mm, 192 sidor
isbn: 978-91-88435-14-9
utgiven: mars 2017

Luther och hans värld 
Martin Luther var en av de mest betydelsefulla 
personerna under reformationen. Hans tro och 
handlingar har satt djupa spår i historien. Graham 
Tomlin ger i sin bok en lättillgänglig introduktion 
till vem Martin Luther var och förklarar varför 
hans idéer fortfarande har betydelse för oss idag, 
500 år efter att han spikade upp sina teser.

Lagom till Lutheråret 2017 kommer denna 
uppskattade bok ut i nyutgåva, med förord och 
studieplan av Sören Dalevi,  
Biskop i Karlstads Stift.

Graham Tomlin är knuten till den teologiska 
fakulteten i Oxford och undervisar i historisk teo-
logi och kyrkohistoria vid Wycliff Hall.

Men … själen då?
Bryr vi oss tillräckligt mycket om vad vi ger vår själ 
för näring? Nu för tiden är det populärt med mat- 
och hälsotrendsböcker. Det här är ingen sån bok. 
Det här är en bok som vill nära själen. Ja, kanske 
rent av göda den. Ge den något till livs så att den 
inte bara står sig utan också kan växa.

För själen kan glädjande nog kan bli starkare, 
vackrare och mer blomstrande med åren.

Äkta göder själen med omtanke och livstro. 
Speglar glädje och sorg, vackerhet, tro och förun-
dran. Boken talar om enkelhet och landsbygd, tillit 
och vardagshumor. Och om att ge tid för förundran 
och njutning, rum för livstro och själaro.

Äkta innehåller ett 20-tal av Lina Adolphsons 
upp skattade krönikor samt ett antal nyskrivna. Till 
boken följer en CD med meditativa och livsnära 
sånger, förmedlade av fantastiska musiker.

Inkl CD
Lina Adolphson text & musik  
Olga Magnusson foto

ÄKTA
en gödningsbok för själen
inbunden, 200x200 mm, 132 sidor
isbn: 978-91-88435-03-3
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Jan Nordström

För det finns så 
mycket vackert, 
som alla dessa 
människor som 
var här
inbunden, 173x240 mm, 96 sidor
isbn: 978-91-87283-74-1

Med vilka ögon
Sommaren 2014 blev Jan Nordström hotad framför sitt galleri 
i Kalmar. Den händelsen fick honom att gå från grubblerier 
till att agera: Han cyklade till den närmaste pappershandeln 
och köpte samtliga röda kuvert som de hade inne. Totalt 37. 
Han ställde ut sitt röda köksbord på gatan utanför galleriet och 
bjöd in människor att skriva kärleksbrev. Någon månad senare 
ställde han ut ett bord med böcker i busskuren mitt i Kalmar. 37 
stycken. Böcker att ta med sig på resan vidare.

I den här boken var tanken att du skulle få följa med när Jan 
återvänder till busskuren för att möta 37 av de människor som 
står där och väntar. Tanken var ett ögonblicksmöte innan bus-
sen, ett snabbt och oarrangerat porträttfoto och frågan: Hur gör 
man världen lite medmänskligare, bättre, vackrare? 

Men under arbetet med boken förändrades förutsättningarna. 
Därför kan vi inte publicera fotografierna eller de korrekta 
namnen på de personer som Jan träffade vid busshållplatsen, ifall 
de på något sätt skulle råka illa ut på grund av en sådan publicer-
ing. Deras svar på frågan hur de tycker att man kan göra världen 
medmänskligare och hopp fullare publiceras dock, men anonymt.

Kanske kan de personer Jan mött, deras svar och Jans poet-
iska funderingar, målningar och fotografier hjälpa oss att möta 
varandra med större nyfikenhet och förståelse. Vi hoppas att du 
ser denna bok som en inspirerande och hoppfull vän! Här är 
berättelsen, i ord och bilder, om vad Jan och flera andra modiga 
människor gjorde och gör för att vända upp givenhet och oro 
inför tillståndet i världen till positiva handlingar. 

Jan Nordström med Peter LeMarc

Det som håller 
oss vid liv
möte med peter lemarc
inbunden, 230x306 mm, 232 sidor
isbn: 978-91-87283-58-1 

Möte med Peter LeMarc
Följ med bakom kulisserna och möt mannen bakom de starka 
texterna i intensiva bilder som andas liv och lust, närhet och 
känsla, skapande och vila.

Här möts Peter LeMarc och fotografen och författaren Jan 
Nordström i tankar, uttryck och känslor kring det som ligger 
under ytan i allas våra liv. Och det är just den förmågan – att 
sjunga rakt in i hjärtat – som fått Jan och många, många fler att 
känna hur Peters ord ger livsmod!

I denna unika bok får du chansen att verkligen känna allt 
som bilderna och de korta texterna och funderingarna vill ge 
dig: Det som håller oss vid liv.

Jan Nordström har haft fullständigt tillträde att följa Peter 
LeMarc i fotspåren. Hans kameror har fått fotografera där 
ingen annan tidigare fått möjlighet att vara, och hans upplev-
elser och texter fördjupar berättelsen om Peter LeMarc som 
konstnär.
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Louise Hamilton

Mat och  
motion för 
mogna : 60+
inbunden, 173x240 mm, 128 sidor
isbn: 978-91-87283-73-4

Mat och motion för mogna
Träna mer, inte mindre när du blir äldre! Genom fokus på styrke-
träning, kondition och balans, får du ett bättre liv som 60+.

Sextioplussare behöver också mer protein. Inga överdrifter, 
men en rejäl portion kött, fisk, ägg eller bönor till lunch och mid-
dag. 

Tillsammans med kocken Christer ”Melker” Melkersson har 
författaren Louise Hamilton lagat härlig och varierad mat, och 
hittat nya favoriter, i Melkers kök. 

– Jag har ju lagat mat i massor med år, som många sextio-
plussare, säger författaren Louise Hamilton. Till småbarn, till 
tonåringar, gamla föräldrar och mycket gäster. Men jag har lärt 
mig massor av nya saker! En sån enkel sak som pannbiff blir löjligt 
mycket godare med receptet i boken. Och att laga fisk, som kan 
vara ganska kinkigt, det visar Melker hur man gör, och får fisken 
att bli så där mjäll som man vill ha den. Naturligtvis presenteras 
också en massa skönt grönt i olika former – som soppor, sallader 
och ugnsbakat.

Tränings- och dietråd finns också i boken.

Tina Ahlin

Om sommaren 
sköna
trädgården, havet, 
musiken och de  
gamla recepten
inbunden inkl. cd-skiva,  
225x275 mm, 256 sidor
isbn: 978-91-87283-63-5

Och nu så vill jag sjunga 
att sommaren är min …
Tänk dig en bok fylld med somriga recept från trädgården, 
skärgården och fäboden, med ömsint poesi och de vackraste 
visorna! Här är sommarboken med allt detta, en riktig sommar-
bok – med alla ljuvligheter du kan njuta av under denna kanske 
vår mest efterlängtade årstid – eller en bok att plocka fram när du 
längtar dit …

Oavsett om du vill plantera malvor eller örter, göra snaps eller 
röka fisk, får du inspiration till att börja här. Om sommaren sköna 
är en kärleksfull bok som tar dig med från torparträdgården till 
skärgården, via fäboden. Goda, nyttiga livsbejakande tips och re-
cept, ömsint poesi, ljuv musik – och inte minst – gammal kunskap 
från svunna tider. 

Tina Ahlin har sedan Tinas Trädgård i TV4 samlat material, 
fotat och skrivit till denna bok. Material från gamla receptböcker, 
från mun till mun, och inte minst från många timmar av eget ska-
pande i både trädgård och skärgård. Det är med passionerat hjärta 
Tina berättar om sina älskade torparblommor och örtkryddor, om 
de finaste snapstipsen från skärgården. Om Karl-Gustafs getost på 
fäboden i Grunuberg och Kurre i Hangös rökta flundra. Björn-
bärsvin, johannesörts snaps och ringblomssalva.

CD-SKIVA MEDFÖLJER
Innehåller delvis nyinspelade låtar med bl.a. Orsa Spelmän.

votum & gullers förlag • 2017    75



Folkdräkten från 
Sollerön, Mora,  
Venjan och Våmhus 
Folkdräkter, hemslöjd och återbruk har något av en renässans just 
nu, och att sy en egen folkdräkt behöver inte vara varken svårt 
eller dyrt. I alla fall inte med tillgång till informativa fotografier 
och pedagogiska instruktioner. Och självklart med en någorlunda 
kunskap i sömnad. 

Med Folkdräkten från Sollerön, Mora, Venjan och Våmhus vill 
Mejt Rittedal slå ett slag för dräktbruket i Sverige i allmänhet och 
i Mora med omnejd i synnerhet. Boken blir den första i sitt slag i 
Sverige då den kommer komplett med mönsterark till vuxna och 
barn. Många av sömnadsinstruktionerna, mönstren och sömmar-
na är allmänt gällande för olika dräkter runt om i Sverige. Som 
till exempel hur man rynkar en kjol, olika sömmar från Dalarna, 
mönster på kilmössa, långrock och så vidare. 

Författaren vill inspirera till en vilja att bevara dräktbruket i 
Sverige och folkdräkternas fortlevnad och menar att Sverige vore 
fattigare utan sina folkdräkter! Turisterna vill ju till exempel se 
vårt kulturarv här i Sverige och däri ingår folkdräkter, men vem 
skall sy dem om ingen kunskap finns bevarad?

Mejt Rittedal 

Folkdräkten
sollerön mora  
venjan våmhus
inbunden, 250x290 mm, 208 sidor
isbn: 978-91-87283-65-9

MÖNSTERARK MEDFÖLJER

Jan-Olov Moberg text &  
Mikael Svensson foto

Dalälven
från fjäll till fjärd 
inbunden, 240x270 mm, 304 sidor
isbn: 978-91-87283-39-0

Från fjäll till fjärd
Låt dig förföras av Dalälven. Vattendraget som personifierar 
Dalarna men även når utanför landskapets gränser. Med vatten-
droppen som följeslagare möter vi förtrollande fall, lugna lopp, 
nationalparkers myckenhet och fjärdar fulla av liv.

Vi möter också bilden av det svenska, i alla fall schablon-
bilden och turistens önskedröm. Klasar av faluröda stugor, 
kurbits i kubik och en massa midsommarstänger. Allt medan 
Vasaloppsspåret smälter för att ge fart till Vansbrosimningen. 

Många har lockats att vandra stigarna och fler kommer efter. 
Fotspår efter Dala resenärer som botanikern Carl von Linné 
och hembygdsforskaren Karl-Erik Forsslund är djupa.

Men vad visste Linné om isklättring i Trängslet medan han 
räknade kronblad vid foten av Hykjeberg? Borde Forsslund ha 
ägnat mer tid åt att finna Dalälvens källa, istället för att som 
besatt uppteckna gamla konamn och ännu äldre härbren?

Följ med på en uppdaterad upptäcktsfärd – en naturskildring 
med kulturella smakprov utmed vattnets fängslande färd från 
fjäll till fjärd.
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Hoff Sven Hedlund

Dalkullor
en svensk märkvärdighet
inbunden, 240x270 mm, 208 sidor
isbn: 978-91-85815-61-6

Följ med in i  
dalkullornas värld
Hoff Sven Hedlund är en bryggerikullas barnbarn och en 
trädgårdskullas son.

Vi får följa med in i dalkullornas värld, följa i deras 
fotspår, han berättar för oss varför de tillsammans med 
dalkarlarna svarade för den största rörligheten i Sveriges 
land.

För första gången lyfts Dalkullorna fram i  
text och bild. På ett unikt sätt får vi följa med Hoff Svens 
vandringar i tid och rum och möta stolta, slitsamma kvin-
nor som tog sig dit där arbete och inkomster fanns. Som 
med enbart sina dialekter, svåra att förstå när de lämnade 
sina hemsocknar, tog sig fram i alla miljöer och även i 
främmande land. De blev uppskattade av Tsaren i Ryssland 
och av Drottning Victoria i England, av svenska Kung-
ligheter liksom av vanligt folk. Dalkullorna var fattiga men 
stolta. 

Följ din inre kompass
Möt människor som har följt sin inre kompass och gjort en 
rejäl kursändring i livet. För en del är det kontrakurs, för 
andra går det mjukare. Men gemensamt för alla är att värden 
som närhet till naturen, ren mat, en hållbar livsstil, att få följa 
sin tro, utöva sin konst är viktigare än pengar, konsumism 
och karriär. 

Svante var fiskare och sjöman, men när han fick se Green-
peace i arbete sade han till sig själv: ”Sånt där vill jag göra!” 
Han rodde gummibåt framför valharpuner i Berings hav, han 
kämpade mot franska kärnvapenprov i Moruroa-atollen. Han 
ledde ockupationen av Vattenfalls huvud kontor i Stockholm 
2010.

Stefan var en flygtokig Göteborgskille som ville bli pilot. 
Men han kom i kris, mötte Gud, blev franciskanmunk. ”Gud 
finns! Men då vill jag leva för honom!” 

Vi fann dessa och fler till alldeles nära, runt omkring oss. 
De är uppfriskande och roliga. De är utmanande. De kan 
inspirera oss till att se vad som är viktigt i livet. De visar mot 
möjliga sätt att leva i en värld med miljö- och klimatkris. 

Kjell Andersson text & Tore Hagman foto

De fann vägen 
inbunden, 240x265 mm, 192 sidor
isbn: 978-91-85815-89-0
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Merit Laine red

Hedvig Eleonora
den svenska  
barockens drottning
inbunden, 250x295 mm, 232 sidor
isbn: 978-91-87283-60-4 svensk
utgiven 2015
isbn: 978-91-87283-61-1 engelsk 
utkommer 2018

Den svenska  
barockens drottning
Den karolinska epokens kvinnor har genom nyare forskning 
alltmer fått träda fram i ljuset. Drottning Hedvig Eleonora var 
en av många som drev gods och gårdar, ägnade sig åt kulturell 
verksamhet, uppfostrade barn samt upprätthöll familjens 
nätverk och den kulturella verksamhet som anstod familjens 
samhällsställning. Samtidigt hade hon som drottning och 
kungamoder naturligtvis en särställning vad beträffar rang, 
inflytande och förmögenhet: under drygt 60 år var hon Sveriges 
mäktigaste och rikaste kvinna, högt ärad av sin son, den enväl-
dige Karl XI. Redan under sin livstid tilldelades hon den unika 
titeln Riksänkedrottningen.

Hedvig Eleonora hanterade skickligt kulturella medel för 
politiska och dynastiska syften, vilket utgör en viktig del av den 
hovkultur hon skapade. Slott, trädgårdar, festligheter, påkostade 
begravningar och andra ceremonier manifesterade kungahusets 
allt starkare ställning men synliggjorde också Hedvig Eleonoras 
självuppfattning och den roll hon gav sig själv i det svenska sam-
hället. Denna visuella retorik riktade sig till hennes samtid, men 
också till eftervärlden – Hedvig Eleonora har avsiktligt lämnat 
ett budskap om sig själv och sin tid till oss idag. 

Antoinette Ramsay Herthelius red, 
Alexis Daflos foto

Kungliga  
hyllnings adresser
inbunden, 220x285 mm, 120 sidor
isbn: 978-91-87283-68-0

En konstskatt 
Urvalet av Kungliga hyllningsadresser ur Bernadottebib-
liotekets samling ar är smalt, men essäerna om varje adress är 
desto fylligare. Här presenteras 55 adresser – det finns ytterli-
gare 945! 

Adresskonsten blomstrade som bäst för hundra år sedan. En 
adress kan enkelt beskrivas som ett pampigt gratulationskort. 
Fortfarande tillverkas adresser, men i mindre omfattning. Or-
densbrev, Nobeldiplom och mästarbrev är exempel på adresser 
som görs i dag. Särskilt i kungliga sammanhang har det varit 
vanligt att en adress medföljt en gåva, ibland har adressen ut-
gjort själva gåvan. Kungliga bemärkelsedagar, jubileer, på resor 
och vid kriser är tillfällen då det har överlämnats adresser till 
kungafamiljen. 

För att skapa en exklusiv adress krävs vanligen flera yrkes-
grupper: en kalligraf, en konstnär och en bokbindare, men det 
finns också exempel på enkelt utförda, smakfulla adresser. I 
Bernadottebiblioteket förvaras cirka tusen adresser, många av 
konstnärligt hög verkshöjd skapade av välkända konstnärer. I 
boken presenteras ett urval kungliga adresser på ett personligt 
och underhållande sätt i text och bild.
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Agneta Larsson

Visby
innanför murarna
inbunden, 195x240 mm, 208 sidor
isbn: 978-91-87283-59-8

Visby innanför murarna
Följ med på upptäcktsfärd bland stora medeltida packhus, kyrko-
ruiner och små pittoreska trähus från olika tidsepoker, se Visby 
från olika vinklar och vrår, högt och lågt, i stort och smått.

Se hur staden vaknar till liv om våren efter en längre tid i 
vintervila. Körsbärsträd och magnolia blommar i ljusrosa och 
vitt och den skira grönskan fyller vallgravarna runt den medel-
tida ringmuren. I hamnen speglar sig segelbåtarna i det djupblå 
vattnet i väntan på sommarens ljumma vindar. Möt upp som-
maren som fyller kullerstensbelagda gator och gränder med se-
mesterfirare och blommande rosor. Njut av utsikten över Visbys 
takåsar med havet i bakgrunden, lyssna på havet när solens sista 
strålar färgar staden röd. 

När hösten kommer färgas Visby i rött, gult och orange, 
sjöfåglarna surfar över havets skummande vågor i höststor-
marna och staden går från färgglad till hundra nyanser i grått. 
Se när dimman omsluter staden i tystnad.

När snön faller bäddas staden in i ett mjukt och gnistrande 
vintertäcke. Upplev de snöklädda gränderna i vinternattens 
sken, det lyser hemtrevligt från julsmyckade fönster som lyser 
upp snön utanför. 

Agneta Larsson & Lennart Nilsson

Gotländska  
fiskelägen och  
strandbodar
inbunden, 210x240 mm, 240 sidor
isbn: 978-91-88435-12-5
utgiven: april 2017

Gotländska fiskelägen  
och strandbodar 
Längs den Gotländska kusten finns runt 200 fiskelägen, ett 
fantastiskt kulturarv med anor så långt tillbaka som 1600-talet. 
Fiskelägena vittnar om den tid då fisket var en nödvändighet för 
att överleva. Idag är det andra tider och dess betydelse har förän-
drats till rekreation istället, kanske lika viktigt för överlevnad nu 
som då. 

Sommar, vinter, höst och vår – ensam på en udde eller till-
sammans i en grupp på stranden ligger de där, vackra bodar av 
kalksten och vindpinat trä. 

Varje fiskeläge har sin egen själ och sin egen charm. Följ 
med på en rundtur till de mest själfulla fiskelägena på Gotland, 
se detaljer av fönster, båtar, rostiga haspar, bryggor, fisknät och 
rökta flundror – de vackra fotona ger dig både dofter, känslor och 
upplevelser av vårt Gotländska kulturarv.

NYUTGÅVA I MINDRE FORMAT  
MED FLER FISKELÄGEN
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Elisabeth Öhman, Åsa Dahlgren &  
Elisabeth Larsson

Svenska ostron
havets juveler
inbunden, 190x260 mm, 175 sidor
isbn: 978-91-87283-52-9

Svenska
OSTRON 
 * HAVETS JUVELER *

Elisabeth Öhman  *  Åsa Dahlgren  *  Elisabeth Larsson

VOTUM

En sann kärleksförklaring till bohusläns vackraste juveler 
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EN SANN KÄRLEKSFÖRKLARING …

… till svenska ostron!
Visste du att svenska ostron håller toppklass? De charmiga, 
små hälsobringande molluskerna trivs allra bäst längs Bohus-
kusten, i de gynnsamma vattenförhållanden som Skagerrack 
serverar. 

Ostron gäckar fantasin, de är mytifierade och väcker för-
undran. Kanske för att de är så ekosmarta – för inuti sin lilla 
kropp har de ett helt reningsverk. Och visste du att ostron är 
rena hälsobomben med ett rikt utbud av mineraler, vitami-
ner och spårämnen?

Men varför lever ostron i dunkel förmörkelse av andra skal-
djur? Hur kan de växla mellan hona och hane? Varför måste 
ostron plockas upp för hand av dykare? Och vilken färg har 
de egentligen på blodet? Är det rött eller genomskinligt?

Nu är det dags att ändra på myten om ostron. I boken 
”Svenska Ostron - havets juveler” får vi träffa ostronens verk-
liga eldsjälar. Tillsammans med dem vill vi välkomna en bre-
dare publik att servera svenska ostron på vardagsmatbordet.

Läs, smaka och njut!

ISBN:  9789187283529

VOTUM

Bohusläns juveler
Nu är det dags att ändra på myten om ostron. Med boken 
Svenska Ostron – havets juveler vill vi välkomna en bredare 
publik att servera svenska ostron på matbordet. Läs, smaka 
och njut!

Visste du att svenska ostron håller absolut toppklass? Att 
de vackra juvelerna längs Bohusläns kust är något som hela 
världen vill njuta av? De små hälsobringande molluskerna 
trivs nämligen allra bäst i de gynnsamma vattenförhållanden 
som Skagerrack serverar.

Ostron gäckar fantasin, de är mytifierade och väcker 
förundran. Kanske därför att de är så ekosmarta – för inuti 
sin lilla kropp har de ett helt reningsverk.

Men varför lever ostron i dunkel förmörkelse av andra 
skaldjur? Hur kan de växla mellan hona och hane? Varför 
måste ostron plockas upp för hand av dykare? Och vilken 
färg har de egentligen på blodet? Är det rött eller genom-
skinligt?

Karin Högberg

Karins Kök 
mat och minnen  
från mollösund 
inbunden, 205x255 mm, 232 sidor
isbn: 978-91-87283-55-0

Fiskardottern  
från Mollösund 
I Karins Kök – mat och minnen från Mollösund bjuder Karin 
på sina bästa recept från matbloggen Trattoria. Recepten 
är inspirerade av hennes uppväxt på västkusten, de gamla 
bohuslänska traditionerna men också av Karins många resor 
i Italien och runt Medelhavet. 

Med sin kamera har hon, förutom att fota de ljuvliga 
rätterna, dokumenterat Mollösund året runt, i alla väder och 
ur alla vinklar … och vi får även följa med ner i källaren i 
hennes föräldrahem där de berömda Äggostformarna som 
hennes far snidat ligger på hyllorna – dessa träformar har 
rest runt på utställningar i New York och Tokyo och pryder 
många hem i Västsverige.

I boken möts svenska smaker som just äggost med björn-
bärssylt, gräddbräserad makrill med spenat och flädersor-
bet med rustik fransk fisksoppa, kalvfrikadeller i toskansk 
tomatsås och ljuvlig crema catalana med apelsin. Karins 
matfilosofi är enkel och bygger på att laga mat efter säsong. 
Recepten följer årstiderna och ger tips på hur säsongens 
råvaror kan tillagas. 
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Ewa Bäckström, Hanna Ottoson &  
Inga Pesjak

Nu gifter vi oss
på vårt eget sätt
inbunden, 240x320 mm, 264 sidor
isbn: 978-91-87283-69-7

Nu gifter vi oss  
på vårt eget sätt 
Med en personlig inriktning på ert bröllop kan ni visa vilka ni är 
och låta gästerna få en inblick i något som är en del av era liv. 

Om någon av er har ett intresse som format er – låt det bli 
temat för bröllopet. Varför inte klä er i tidsenliga kläder och leva 
ut er fantasi?! Gästerna kommer garanterat att uppskatta att få ta 
del av ett annorlunda bröllop. 

För varje av bokens fjorton teman finns en inledande 
inspirations text som berättar varför brudparet valt sitt tema, 
lekfulla texter med humor och värme, för att skapa stäm ning och 
sammanhang. 

Här presenteras bröllop för olika åldrar, årstider, intressen, 
plånbok, platser och storlek; från stora bröllop till intima ”bara 
vi”-bröllop.

Pia & Dennis Kammeborn

Picknick 
utflykter & inflykter
inbunden, 205x260 mm, 205 sidor
isbn: 978-91-87283-82-6

Utflykter & inflykter
Häng med ut på picknick. Året om, i ur och skur. Den här boken 
handlar till och med om utflykter som inte blivit av. Utflykter 
och inflykter. En flykt undan vanligheten, ute eller inne. 

– Inflykt är ett väldigt bra ord för en utflykt där man av någon 
anledning hamnat inomhus. Man kan äta mellanmål under 
köksbordet, så blir det en inflykt. De största äventyren måste 
inte alltid vara de som är längst bort, säger Pia Kammeborn.  Jag 
hoppas att fler människor ska ta vara på de små stunderna som 
faktiskt är de stora. 

Picknick – utflykter och inflykter är skapad av Pia och Den-
nis Kammeborn som också står bakom den omåttligt populära 
bloggen ”Kammebornia”. I boken har de samlat tips och idéer, 
recept och anekdoter, till en varm och härlig inspirationsbok för 
hela familjen.

Pia har ända sedan hon var liten fascinerats av känslan av 
picknick.

– Det är som att man bygger en egen värld när man sitter där 
på filten. Eller att man hittar sin plats i världen. Allt man be-
höver finns där. Mat, sällskap, förströelser och naturupplevelser. 
Alla bekymmer flyger sin kos, säger Pia.

I Picknick hittar du inspiration till egna utflykter och inflykter. 
Så packa en korg, ta någon du älskar i handen, en filt under ar-
men och ge dig ut på äventyr.
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Stora Karlsö
En återfunnen bildskatt – och en nytagen.

I början av förra seklet kom naturfoto grafen och förfat-
taren Bengt Berg till Stora Karlsö och fångades av öns exotiska 
fågelliv och dramatiska natur. Hundra år senare återfanns hans 
bortglömda bildskatt av fotografen Roine Magnusson som såg 
till att den återigen visades upp för publik. Dessutom tog han 
sin kamera med sig till Stora Karlsö för att ta nya porträtt av 
ön, i sällskap med författarna Åsa och Mats Ottosson.

Stora Karlsö – bilder från ett paradis är en bok för alla som 
redan förälskat sig i ön, men också för alla som ännu inte varit 
där – och fortfarande lever i villfarelsen att man måste åka till 
fjärran kontinenter för att hitta en egen paradisö.

Stora Karlsö väcker just sådana känslor. Redan när man 
kommer från fastlandet till Gotland känns det lite som att 
komma utomlands. Att sedan från Gotland ta båten till Stora 
Karlsö är början på en ännu mer extraordinär upplevelse. Ön 
är det första området som naturskyddades i Sverige – och ett 
av de första i världen. Här finns inga bofasta människor, men 
tiotusentals fåglar i de myllrande fågelbergen. Här blommar 
en sällan skådad rikedom av orkidéer (vad vore ett paradis utan 
Adam och Eva?). Här finns karga hedar, långa klapperstens-
stränder och en av landets vackrast belägna fyrar på platån ovan 
Västerbergets stupande branter.

Mats & Åsa Ottosson text, 
Roine Magnusson foto

Stora Karlsö
bilder från ett paradis
inbunden, 240x210 mm, 160 sidor
isbn: 978-91-87283-57-4

Jenny Olsson text & Peter Cordén foto

Golfilicious 
smaka på det bästa  
ur golfens värld
inbunden med skyddsomslag
250x270 mm, 235 sidor
isbn: 978-91-87283-64-2

Smaka på det bästa  
ur golfens värld
”Vad är det med golf som väcker så mycket känslor, som gör det 
så fascinerande att timme efter timme gå och slå på en liten, vit 
boll? Som får vuxna män och kvinnor att gråta av förtvivlan och 
frusta av glädje, hormonstinna juniorer att drapera klubban runt 
ett träd för att i nästa stund slänga sig ner på marken och kyssa 
gräset, och som ger knattar det bredaste av leenden när de leker 
med puttern på green. Fråga vilken golfare som helst i världen 
och du får i stort sett samma svar: utmaningen.”

Golfilicious fångar allt det som gör vår passion till golfen så 
stor. Ta del av härliga minnen från några av Sveriges främsta 
golfproffs och läs anekdoter som andra kända profiler delat 
med sig av. Laga maträtterna som vårt lands allra duktigaste 
golfkrögare och kockar bjuder sina recept på och låt ögonen vila 
på fotografierna från ett urval av alla fantastiska svenska golf-
banor. 

Några av Sveriges duktiga golfproffs som delat med sig av 
sköna golfminnen i boken: Fredrik Jacobson, Helen Alfredsson, 
Johan Edfors, Anders Forsbrand, Carin Koch, Robert Karlsson, 
Mats Lanner, Peter Hedblom, Pelle Edberg, Richard S. John-
son, Daniel Chopra och Sophie Gustafson.Nya boken Go Golfilicious  

finns på sidan 46!
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Jan Fleischmann & Jonatan Borling

Snöleopard
inbunden, 240x270 mm, 185 sidor
isbn: 978-91-87283-09-3

Snöleopard
En dröm om att finna de vilda bergens skygga kattdjur – 
en dröm om att rädda snöleoparden.

Följ med på ett storslaget äventyr i norra Indiens och nordväs-
tra Pakistans bergsdalar där Jan Fleischmann och Jonatan Bor-
ling letar efter den mytiska snöleoparden. Som ett grått spöke 
smyger den i bergen på sin jakt efter vildgetter. Snöleoparden 
är ett djur som alltför få människor har sett i vilt tillstånd och 
än färre har lyckats fotografera.

De träffar forskare, spårare och stugägare som alla försöker 
rädda snöleoparderna, upplever den hårda naturen i bergen hos 
Kalashfolket i nordvästra Pakistan och hos invånarna i Ladakh i 
norra Indien.

Vi får även veta vad som görs i Sverige där zoologerna sam-
arbetar med utländska bevarandeorganisationer, så att vi kan 
sam existera med de magnifika rovjduren.

Staffan Ekengren

Kärlek till  
en skrot
inbunden, 215x260 mm, 144 sidor
isbn: 978-91-87283-27-7

Kärlek till en skrot
Mitt ute i de djupa skogarna i Värmland, i byn Båstnäs precis 
vid gränsen mellan Sverige och Norge, förenas ungefär tusen 
bilvrak från 30-, 40- och 50-talen med naturens krafter. Det är 
en unik plats, sedan många decennier ägd av bröderna Rune 
och Tore Ivansson som en gång drev skroten som en kommersi-
ell verksamhet.

Idag är platsen Sveriges mest spekta kulära bilkyrkogård 
och varje år kommer bilskrotsturister från hela Europa för att 
uppleva skroten. I mötet mellan bilvrak och natur uppstår något 
vackert och intensivt; färger, kontraster och ljus gör bilarna till 
mycket mer än bilar.

Men det är inte desto mindre en skrot, där vrakdelar från 
massbilismens genombrott under efterkrigstiden lämnats kvar 
och rostar sönder ute i skogen. Därför har skroten också genom 
åren varit föremål för diskussion: Är den ett kulturminnesmärke 
eller en miljöfarlig avfallsplats som borde saneras?

Under ett år följde fotografen Staffan Ekengren skroten 
under alla årstider och intervjuade personer som har haft med 
platsen att göra. I fotoboken Kärlek till en skrot berättar han med 
nutida ögon historien om bilkyrkogården i Båstnäs och hur den 
berört människor både i Sverige och andra länder.
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Eva Eriksson text  
Magdalena Björnsdotter foto

Smultrongården
livet och smakerna 
inbunden, 190x230 mm, 192 sidor
isbn: 978-91-85815-71-5

Ett café, en butik, en livsstil
Häng med på en tur i vår Smultrongård. Vill du sitta på en 
stol i bersån, sjunka ner framför den varma brasan eller kanske 
ta på förklädet direkt och börja i köket?

Att hitta sin egen oas fylld med ro, harmoni och glädje är 
viktigt för oss människor när allt omkring bara snurrar fortare 
och fortare. 

När vi slog upp den slitna dörren på det gamla Gästgiveriet 
från 1700-talet, kunde vi aldrig drömma om att detta skulle bli 
en sådan oas. Som en besökare sa: ”Till Smultrongården åker 
man när man vill må bra. Då stänger man in bekymren i bilen 
och går in och bara njuter, glömmer verkligheten för en stund 
och bara mår bra. Redan på parkeringen fylls jag av positiv 
energi!” Det är nog det bästa betyg vi kan få.

Den här boken har kommit till efter ständiga frågor efter våra 
kakrecept. Här finns de – tillsammans med andra favoritrecept 
som vi samlat genom åren. 

Med härliga bilder på kakor, mat, fina miljöer och inred-
ning vill vi förmedla en känsla av ”livets goda” som vi hittat på 
vårt smultronställe. Vi har även med ett kapitel från bergsbyn 
Vence i södra Frankrike dit vi ofta åker och hittar saker till 
butiken samt fyller på med inspiration.

Eva Eriksson

foto Lina Östling

VOTUM

M E R  O M  L I V E T  O C H  S M A K E R N A  P Å

Eva Eriksson text & Lina Östling foto

mer om livet  
och smakerna på

Smultrongården
inbunden, 195x260 mm, 224 sidor
isbn: 978-91-87283-19-2

Vinter på Smultrongården
Här är en vintrigare variant av livet på Smultrongården. Så 
långt ifrån enkelheten som råder på sommaren, men så mysig 
och charmig på sitt sätt. Vi tar vid där vi slutade sist med den 
färgsprakande hösten och dess härliga färgrika rätter. Vintern 
kommer med sitt krispiga vita vackra, som ett riktigt sago-
landskap. Du bjuds på våra bästa julrecept, bland annat Farmor 
Kerstins fantastiska kola. Vår florist Sandra lär ut hur du gör 
finaste julkransen av förra årets överblivna nötter. Ett konstverk 
som du själv kan skapa. 

Maria från tv-serien ”Hela Sverige bakar” gästspelar hos oss 
och delar med sig av sina bästa recept. Så goda att man svim-
mar! 

Självklart följer du med oss till Vence igen, vår franska lilla 
pärla. Där frossar vi i färska grönsaker, frukter och bär och du 
får ta del av recept både från gourmetrestauranger och gamla 
franska familjerecept. 

Även den här gången bjuds du en färgrik tur med många 
vackra bilder på recept, miljöer och inredning. En bok att ta 
fram och må bra av. Nu får du även se hur ett av barnens rum 
förvandlas till dressingroom samt hur du bygger ett vackert 
köksskåp. 
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Stefan Edman text & Jan Töve foto

Röster från skogen
människor och natur  
på bredfjället
inbunden, 240x265 mm, 176 sidor
isbn: 978-91-85815-43-2

Stefan Edman text & Torsten Axelsson foto

Erik & Sigvard
om ett liv nära  
jorden och djuren
inbunden, 220x248 mm, 128 sidor
isbn: 978-91-88238-74-0

Tvåhundra år  
på Bredfjället
”Vi hade ingen häst så när jag var tio fick jag börja dra 
harven över potatistegarna”, berättar Gunborg från sin 
uppväxt på den lilla skogsgården Holmen på 1930-talet.

Bredfjället i Bohuslän är en fascinerande ”vildmark” 
bara någon timmas resa från stress och buller i storstaden 
Göteborg. En lockande miljö för alla oss som vill ströva, 
fiska, plocka bär och svamp – eller bara uppleva skönhet 
och tystnad. Tjäderns, storlommens och vargens land. 

Men Bredfjället bär också på en gripande mänsklig his-
toria. I flera hundra år, ända fram i vår egen tid, har folk 
bott häruppe, långt från vägar, elektriskt ljus och rinnande 
vatten. Varför kom de hit, till dessa karga skogar, mossar 
och ljunghedar? Hur kunde de överleva med sina djur, i 
gårdar, torp och backstugor?

Röster från skogen berättar i ord och bild, i reportage 
och intervjuer, om Bredfjällets natur och människor förr 
och nu. Om starka kvinnor och män, om en imponerande 
livsvilja mitt i fattigdomen. Om klurigt entreprenörskap 
innan ordet fanns. 

Ett liv nära  
jorden och djuren
De två bröderna Gustafsson lever ett gammaldags jord-
brukarliv nära naturen i Hågeryds by utanför Växjö. För-
fattaren Stefan Edman och fotografen Torsten Axelsson 
följde dem i deras vardagsmödor med djur och landskap 
under ett helt år i mitten av 90-talet och fick ta del av både 
förnöjsamhet och livsvisdom.

Det blev en berättelse om ett småbrukar-Sverige på 
väg att försvinna, ett året-runt-repor tage hos människor 
som lever enkelt och nära naturen – och som samtidigt 
kan kosta på sig att skämta om en del konstigheter i det 
moderna samhället.

Boken, som kom ut 1996, har tryckts i flera upplagor.  
I de nyare utgåvorna finns också fortsättningen på berät-
telsen samt ett 40-tal nya bilder. 
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Fjällbondens avsked

Lars-Olof Hallberg

Fjällbondens  
avsked
de sista fjällägenheterna
inbunden, 240x270 mm, 256 sidor
isbn: 978-91-85815-60-9

Lars-Olof Hallberg, som gjort sig känd för att doku-
mentera miljöer och företeelser på väg att försvinna, har 
denna gång valt att besöka landets sista fjällägenheter. På 
dessa statligt ägda odlings lägenheter har han träffat de 
sista fjällbönderna, följt deras arbete under bonde årets 
olika årstider. Vi får vara med på vårbruk, när korna släpps 
på skogsbete, höskörd, när får och getter mjölkas för hand 
och när dessa bönder ger sig ut att fiska och jaga. 

I boken Fjällbondens avsked får vi följa livet på tio 
gårdar, de allra sista fjällägenheterna, från Härjedalen i 
söder till allra längst upp i Norr botten. Möt Gösta och 
Marianne på Blomhöjden i Jämtland och Arne på Biello-
jaure i Västerbotten och alla de andra som är med i denna 
bok som skildrar vackra odlingslandskap och intressanta 
levnadsöden.

”Är du törstig?” Stig räcker spannen till foto-
grafen Lars-Olof Hallberg under hans första 
besök på den småländska gård där syskonen 
Berit och Stig Aronsson bott sedan nästan 
sextio år. 

Lars-Olof Hallberg

Den siste bonden  
på Tämmesboda
inbunden, 220x248 mm, 160 sidor 
isbn: 978-91-85815-42-5

Välkommen hem till Karin! Här på en av 
de sista jordbruken i väglöst land lever och 
arbetar familjen Eriksson på släktgården 
med anor från 1800-talet.

Lars-Olof Hallberg

Gården på fjället
inbunden, 240x270 mm, 216 sidor
isbn: 978-91-88238-55-9
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Peter Gerdehag

Kokvinnorna
inbunden, 240x250 mm, 176 sidor
isbn: 978-91-85815-41-8

Kokvinnorna
– Kokvinnorna Inger och Britt har båda viljor av stål och är 
färgstarka personligheter som det har varit ett rent nöje att 
få lära känna, säger fotografen Peter Gerdehag som under 
många år dokumenterat de bägge kvinnornas vardag och liv.

Boken visar två mycket märkliga kvinnoöden i en döende 
kulturtradition. Turerna har blivit många under åren som 
Peter följt kvinnorna. Som fotograf har han insett att man 
bör passa sig noga när man har att göra med stora, tunga, 
nyckfulla och hornbeprydda kreatur. 

Maj-Ros, Liselotte, Lilly, Stina, Kalven-Lille, den oerhört 
älskade stuten Fille och arvtagaren Lill-Fille är några av 
namnen på de röd-vita innevånarna i den gamla lagården. 
Många av dem är lika egensinniga personlig heter som 
Kokvinnorna! 

Alla är de utrotningshotade av den nya tidens krav, tidens 
gång och människans förgäng lighet.

 17

Korna samlas i stora besättningar hos ett fåtal bönder på ett 

fåtal gårdar. I mellanrummen i det tidigare nyttolandskapet, i 

hagar där kor inte längre betar, växer ett slags nöjesfält fram. 

Det blir golfbanor istället för betesmarker, ridhus istället för 

 ladugårdar. I vårt eget hemlandskap, Sörmland, är antalet hästar 

numera större än antalet kor.

Man kan nästan låtsas som om det inte fi nns några kor längre.  

Ingen doft av ladugård, inga surrande fl ugor. Det går utmärkt 

att köpa mjölk och smör i fyrkantiga paket, leva hela sitt liv utan 

att lägga handen på en mule, utan att känna lugnet från en idiss-

lande solvarm ko, utan att ha varit i en ladugård.

Det går alldeles utmärkt. 

Men blir det inte lite ensamt? 

y
Det här är en bok som handlar om kor och människor. Men 

mest om kor.

De har erbjudit oss sina tjänster i nästan tiotusen år, fött oss, 

stött oss, hållit oss sällskap. 

Det minsta vi kan göra i gengäld är att se dem.

SÅ MÅnGA SVenSKAR 
tycKeR Att KOR ÄR:

trivsamma  63 %

Snälla  49 %

tålmodiga  34 %

Söta  31 %

Vackra  23 %

Kloka  20 %

lustiga  12 %

Illaluktande  12 %

Dumma  8 %

läskiga  7 %

Heliga  1 %

Källa: 
Kobarometern 2007, 
Svensk Mjölk

Kor_en kärlekshistoria_Inlaga_20110209.indd   17 2011-02-17   22.22

Bland kotellägare  
och koviskare
För några år sedan hörde vi en fin berättelse från Ko-Sverige i 
radio, berättar Åsa och Mats. Det var en akademiker från Stock-
holm som befann sig i ett kök hos en äldre kvinna i det norrländska 
inlandet. De möttes med ömsesidig nyfikenhet. Hon var förbryllad, 
nästan lite deltagande:
– Men är det inte ensamt i Stockholm? Utan kor.

Vi blev ihop för tio tusen år sedan – korna och vi människor. 
Sedan dess har de fött oss, stött oss och hållit oss sällskap. Men 
nu är de på väg att försvinna ur vårt synfält.

Kor – en kärlekshistoria är boken som lyfter fram dem i 
ramp ljuset igen. Där de förtjänar att stå. Det här är en bok 
som presenterar kon som den personlighet hon är – med hjälp 
av både text och bild. Spännande foto och möten med män-
niskor som ser kor, umgås med kor, älskar kor, och minns kor.

Mats Ottosson & Åsa Ottosson text  
Roine Magnusson foto

KOR – en  
kärleks historia
inbunden, 235x280 mm, 225 sidor
isbn: 978-91-85957-13-2
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Charlie Bennet foto, Anna Maria Bernitz  
& Gabriel Mellqvist text

United Stockholms  
of America
inbunden, 280x250 mm, 144 sidor
isbn: 978-91-87283-47-5 (sve)
isbn: 978-91-87283-48-2 (eng)

Svenskarna  
som stannade
United Stockholms of America handlar om de 1,2 miljoner 
svenskar som under senare hälften av 1800-talet och början 
på 1900-talet lämnade Sverige för att söka lyckan i Amerika. 

Det finns hundratals platser med svenska eller svenskkling-
ande namn i USA – och minst åtta Stockholm. Svenskheten 
på dessa platser varierar kraftigt och på vissa orter är det 
endast efternamnen som antyder att utvandrade svenskar en 
gång i tiden hade inflytande. Andra vårdar sitt svenska arv 
med ömhet och stolthet, fast med amerikansk accent. Alla är 
unika och skiljer sig fullständigt från den svenska huvud stad 
som de en gång uppkallats efter.

Fotografen Charlie Bennet har rest runt till alla Stockholm 
i USA. Hans bilder fångar den vackra men samtidigt öde och 
ensamma själen i dessa avbefolkade orter. Vissa av dem kom-
mer snart att vara borta. Stockholm i Iowa dog till exempel 
mer eller mindre ut när järnvägen lades om. I Stockholm i 
Maine finns det där emot en stark svensk förankring.

De Stockholm som finns med i boken ligger i Iowa, 
Maine, New York State, New Jersey, South Dakota, Min-
nesota, Texas och Wisconsin – och självklart Stockholm, 
Sverige.

Visste du att Stockholm är en avfolkningsort som lever upp på söndagarna när kyrkan kallar? Eller att Stockholm har 

arrangerat VM i flipperspel? Av ett annat Stockholm finns bara en kyrkogård kvar, tillsammans med minnet av en utsatt 

koloni solsvedda svenskar i södraste Texas.

Det finns hundratals platser med svenska eller svenskklingande namn i USA – och minst åtta Stockholm. Svenskheten 

på dessa platser varierar kraftigt och på vissa orter är det endast efternamnen som antyder att utvandrade svenskar en 

gång i tiden hade inflytande. Andra vårdar sitt svenska arv med ömhet och stolthet, fast med amerikansk accent. Alla är 

unika och skiljer sig fullständigt från den svenska huvudstad som de en gång döptes efter. 

Fotografen Charlie Bennet har rest runt till alla Stockholm i USA. Hans bilder fångar den vackra men samtidigt öde 

och ensamma själen i dessa avbefolkade orter. Vissa av dem kommer snart att vara borta. Stockholm i Iowa dog till exempel 

mer eller mindre ut när järnvägen lades om. I Stockholm i Maine finns det däremot en stark svensk förankring.

De Stockholm som finns med i boken ligger i Iowa, Maine, New York State, New Jersey, South Dakota, Minnesota, 

Texas och Wisconsin – och självklart Stockholm, Sverige. 

UNITED
STOCKHOLMS

OF AMERICA
SvENSKARNA SOM STANNADE

CHARLIE bENNET      ANNA MARIA bERNITz      gAbRIEL MELLqvIST 
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SACRED WATERS
A GUIDE TO JAPANESE HOT SPRINGS

AU G U S T E R I K S S O N & A N E T T E M A S U I

SACRED WATERS
A GUIDE TO JAPANESE HOT SPRINGS

A shower rids the body of dirt, 
but a bath cleanses the soul.

THIS M A X IM H A S been believed by the Japanese for centuries, and explains why bathing 
– in everything from volcanic springs to sitting bathtubs – is such a fundamental and 
indispensible part of Japanese culture. 

Much of the mystique of the bath and its salubrious effects lies in its setting and the 
temperature of the water. Ideally, the former should echo nature and the seasons, while 
the latter should be hot enough to attain a genuine state of relaxation or catharsis… 

SACR ED WATER S.  A guide to Japanese hot springs is a richly photographed presentation 
of Japan’s fascinating, millennia-old bathing culture and how it can enrich the life of 
everyone who partakes of it. It chronicles the origins and history of bathing, its social 
value, its spiritual effects and its reputation as the fountain of youth.

The book also includes a guide to Japan’s hottest and most secluded springs, and 
instructions on how to take a healing bath in the Japanese manner: immersed in a hot 
spring surrounded by blossoming cherry trees or at home, in your own bathtub.

August Eriksson  (photography) combines regular commissions for interior magazines 
with his own photography projects. 

Anette Masui (text) is a writer, cultural journalist and former counsellor for cultural 
affairs at the Swedish Embassy in Tokyo.
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Anette Masui text & August Eriksson foto

Heligt vatten/
Sacred Waters
inbunden, 240x210 mm, 144 sidor
isbn: 978-91-87283-32-1 (sve)
isbn: 978-91-87283-33-8 (eng)

Japans heta källor
Medan kroppen befrias från smuts genom en dusch, 
rengörs själen bara genom ett bad.

Detta är japanernas övertygelse sedan århundraden, och 
förklarar varför badandet – i vulkaniska källor såväl som 
i sittbadkar – är en sådan central och oumbärlig del i den 
japanska kulturen. Mystiken kring badet och dess helande 
effekter ligger mycket i den omgivande miljön och i badets 
temperatur. Den förra bör gärna relatera till naturen och 
årstiden, den senare vara hög, för att den riktigt djupa 
avslappningen eller katharsiseffekten ska uppnås … 

Heligt vatten – en guide till Japans heta källor är en bok som i 
text och bild gestaltar Japans mångtusenåriga, fascinerande 
badkultur och hur den kan berika livet för oss västerlän-
ningar. 

Boken berättar om badandets historia och utveckling, 
och hur badtraditionen med alla dess ritualer efterföljs 
idag.
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Peder Lamm text, Ralf Turander foto

Göran Dyhlén form

De dolda  
skatterna
museernas magasin.  
en väl bevarad  
hemlighet
inbunden, 230x290 mm, 256 sidor
isbn: 978-91-87283-44-4

En väl bevarad  
hemlighet
Den här boken ger dig en fribiljett rakt in i museernas allra 
heligaste utrymmen; magasinen, dit annars endast museiper-
sonal och forskare har tillträde. Tillsammans med museernas 
intendenter och konservatorer har vi letat på hyllor och i skåp 
bland mängder av föremål. De saker vi valt har alla en unik, 
spännande och lärorik historia och många av dem har aldrig 
tidigare visats! Variationen av föremål är enorm och alla är 
fotograferade i sin magasinsmiljö.

Följ med längst in i 
museets gömmor på Livrust-
kammaren, Riks arkivet, 
Armémuseum, Stadsmuseet, 
Hallwylska museet, Medicin-
historiska, Naturhistoriska 
riksmuseet och Skokloster.

Åsa Ottosson & Mats Ottosson text 
Roine Magnusson foto

Lugn av naturen
inbunden med skyddsomslag,  
215x215 mm, 168 sidor
isbn: 978-91-87283-03-1

Visar vägen till lugnet 
Är du stressad eller trött? Vill du hitta tillbaka till närvaro, 
fokus och inre stillhet? Gå ut! Lugn av naturen av Åsa och Mats 
Ottosson samt Roine Magnusson visar hur och varför det 
fungerar.  

Stress och splittrad uppmärksamhet är vardag för många 
människor. Det behöver inte vara något fel med det, det kan 
vara inspirerande att livet snurrar fort ibland – om det också 
finns en motvikt. Naturen kan vara den motvikten. I Lugn av 
naturen beskriver Åsa och Mats Ottosson grönskan som omger 
oss som ett kollektivt immunförsvar.

I boken berättar författarna varför naturvistelser hjälper mot 
stress och vad mindfulness har med natur att göra. Du får veta 
varför trädgårdsmästaren Lars Krantz njuter mer på en kobbe i 
havet än i en trädgård och hur läkaren och mindfulnessläraren 
Ola Schenström och många andra använder naturen för att 
hålla balansen i en stressig vardag. Dessutom sjungs långsam-
hetens och strosandets lov.

I boken finns enkla tips för egen avslappnings- och sinnes-
träning.

Lugn av naturen är rikt illustrerad av fotografen Roine Mag-
nusson. Bilderna fungerar som gläntor i boken där man kan 
stanna och vila. 
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Therésia Erneborg text 
Josefin Casteryd foto

Julens  
söta saker
inbunden, 195x245 mm, 188 sidor
isbn: 978-91-87283-40-6

Julens söta saker
I Julens söta saker har Therésia samlat sina allra bästa 
julrecept, med inspiration från svenska klassiker, utländ ska 
julfavoriter och några helt galna och vansinnigt goda nykom-
lingar – snirkliga rullrån, engelsk julpudding, fransk tret-
tondagskaka och italiensk panettone. Eller varför inte saftig 
coca-colakaka, polkarandiga marshmallows, kastanjetårta och 
ljuvlig saffranssemifreddo!

Julens söta saker är den ultimata boken för den som älskar 
jul och bakning, full av söt inspiration till adventsfika, luciafi-
rande och julens alla fester. Här hittar du recept på kakor, 
bullar, efterrätter, massor av julgodis och tips på allt från hur 
man gör sin egen julkalender till hur man serverar en riktigt 
bra adventsbrunch. Allt som behövs för en riktigt god jul!

foto JoseFIn Casteryd

therésIa erneborg  

v
o

t
u

m

Sött från förr
Skira rosendrömmar, sega jitterbuggare, klappgröt och 
saffranskaka. Somrig sylt och hemma gjord lemonad.  
I Sött från förr blandas gamla släktrecept och baktips  
från mormors och mormors mors tid med klassiska 
bakverk och efterrätter från det tidiga 1900-talet. 

Kan man baka en festkaka på kokt potatis? Hur gör 
man den perfekta chokladglasyren? Och vad är egent-
ligen skillnaden mellan sylt och kompott? Stig in i en 
värld av snirkliga kaffeserviser, glömda kökshemlig-
heter, vackra tårtor och mängder av söta småkakor. 
Vissa saker var helt klart bättre förr.

Therésia Erneborg text  
Josefin Casteryd foto

Sött från förr
inbunden, 195x245 mm, 184 sidor
isbn: 978-91-87283-02-4



Samantha Larsen

Nu bryter  
vi för lunch
samanthas filmmat
inbunden, 225x275 mm, 208 sidor
isbn: 978-91-87283-18-5

Samanthas filmmat 
Mikael Persbrandt har gjort det, Pernilla August och Stellan 
Skarsgård likaså, alla har de njutit av filmkocken Samantha  
Larsens mat. Samantha har, med över 50 långfilmsproduktion-
er bakom sig, gjort succé bland landets skådespelare, regissörer, 
ljudtekniker och fotografer. ”Samantha lagar maten” har blivit 
ett starkt förhandlingsargument vid anställning av skådespelare 
och filmteam.

Här delar filmsveriges älsklingskock med sig av sina recept. 
Med upplägg som en filminspelning på åtta veckor, varvas 
Samanthas vackra sallader, bröd och rätter med bilder och  
anekdoter från filmens fascinerande värld. Här finns mån-
dagens spännande kycklingrätter, torsdagens värmande soppor 
och naturligtvis det uppskattade fredagsfikat. 

Vi får också ta del av våra mest folkkära skådespelares  
matminnen och tips i köket. Vad får Stellan Skarsgård att äta  
i Hollywood?

Varsågod, kliv in bakom kulisserna i Samanthas filmmat.

Lotta Ekberg text & Pernille Tofte foto

Rapsolja 
med smak från  
svenska gårdar
inbunden, 210x255 mm, 192 sidor
isbn: 978-91-87283-71-0

Med smak från  
svenska gårdar
Gula, blommande fält – så långt ögat når. Visst känner du 
igen synen längs vägarna?! Men få vet vilka underbara smaker 
och nyttigheter som döljer sig i de små, svarta och oansenliga 
rapsfröna.

Rapsolja – med smak från svenska gårdar är den första boken 
i Sverige om kulturväxten raps och kallpressad rapsolja. Den 
tar dig med på en resa i gränslandet mellan skön fakta och 
konkret underhållning, kantad med vackra och viktiga bilder. I 
boken kan du både se och läsa om hur raps odlas, förädlas och 
hur det går till att pressa olja. Dessutom guidas du genom en 
oljeprovning och får tips på några av rapsens bästa smakkom-
pisar – för ingen kallpressad rapsolja är den andra smaklik – du 
kan förnimma allt från blommiga och nötiga dofter till milda 
gräsiga och ljuvligt smaksatta smaker. Enkla recept och flera 
överraskande tips utlovas också. 

Du får veta vems rapsolja som hamnade i råvarukorgen i 
tävlingen Årets kock och vem som menar att ”Rapsen är som 
räntan, den arbetar året om”. 

Vi besöker tio av Sveriges småskaliga rapsbönder och 
mathantverkare, från tidig februari till tid för höstsådd.
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Tusen tankar  
om träd 
en antologi som växer
inbunden, 195x250 mm, 192 sidor
isbn: 978-91-87283-23-9

Hela Sveriges  
kärleksförklaring till träden
Träd kan vara skillnaden på liv och död. Storpolitik, makt och 
bekymmer. Och föremål för hyllningar, sånger och kärlek. 

Det vet Rosita Pedro som föddes i ett träd. Brandmannen 
Thom som med nöd och näppe överlevde stormen Gudrun. 
Eller skådespelaren Johannes Brost som stod upp mot lag och 
polis för att rädda almarna i Kungsträdgården. 

I Tusen tankar om träd möter du deras och nära 100 andra 
berättelser om träd. Några av landets mest folkkära författare, 
poeter, skådespelare och artister medverkar med sina bästa 
trädtexter. Till exempel Katarina Frostenson, Babben Larsson,  
Theodor Kallifatides och Lill Lindfors. 

Trädantologin är också rik på bilder och illustrationer 
av träd. Bland annat medverkar Karin Mamma Andersson, 
Jockum Nordström och fotografen Edward Echwalu som tagit 
bilder för såväl Reuters som Vi-skogen i hemlandet Uganda. 

För varje bok planteras minst ett nytt träd i Vi-skogen. 

Ola Engelmark

Muttos/Muddus  
nationalpark
obändig mångfald,  
kulturarv 
och skogshistoria
inbunden med skyddsomslag
240x265 mm, 160 sidor
isbn: 978-91-87283-35-2

Obändig mångfald,  
kulturarv och skogshistoria 
En bok om skönhet, naturvetenskap och kulturarv i Sveriges 
största skogliga nationalpark Muttos, en del av världsarvet  
Laponia.

Författaren och skogsekologen Ola Engelmark tar dig med på 
äventyr till dagens Muttos och på en tidsresa i hur skogar, myrar 
och sjöar såg ut och fungerade i de stora skogarna i norr innan 
män niskan storskaligt började använda skog, malm och vatten-
kraft. Allt sedan senaste istiden för 10 000 år sedan. 

Berättelsen om Muttos  handlar om träd i alla åldrar, några 
bland de äldsta kända i Sverige. Om en rik mångfald av djur och 
växter, en del hotade, men som har en fristad i Muttos gammel-
skogar. Om hur naturliga störningar som skogsbrand, stormar 
och insektsangrepp ger förutsättningar för nytt liv. Och hur  
forskning hjälper oss att förstå. Du får också läsa om samisk 
kultur, renskötsel och tidigt småbrukarliv vid polcirkeln. Och se 
ännu synliga spår från stenålderns jakt, bosättning och gravar, 
tusentals år gamla, som tillhör gammelskogen.



… servera den gärna ljum med bär eller sylt och vispad grädde. 

Drottningen bland alla småländska rätter är förstås ostka-
kan! Så finns också nästan lika många recept som det finns 
duktiga ostkake bagerskor. Till de forna stora småländska 
kalasen var därför inte ovanligt att tio till fem  ton ostkakor 
via gästernas försorg dök upp på ett och samma kalas.

Smaka på Småland inbjuder till en kulinarisk resa med 
den småländska matkulturen i centrum. Här samsas berät-
telser om seder och bruk vid vardag och helg med genera-
tioners insamlade erfarenhet av konservering, syltning och 
saftning – allt format av det småländska landskapet. 

Här presenteras även recept till genuint småländska rät-
ter som kroppkakor, gubbaknorr, inkokt ål, brynost, lunsar, 
jössar, sillsallad, slottsstek och mycket, mycket mera. En 
mängd illustrationer inspirerar till egna försök i köket, samt 
ger varje läsare möjlighet att njuta av det vackra, rika land-
skap som smålänningarna under århundraden framgångs-
rikt lärt sig att ta vara på. 

TEXT Stina Algotson och Lenamarie Wikström
FOTO Peter Gerdehag (natur och miljö) och Janne Hansson (mat)

votum

Smaka på
Småland

S
maka påS

måland

votum

Smaka påSmåland
... servera den gärna ljum med bär eller sylt och vispad grädde.

Drottningen bland alla småländska rätter är förstås ostkakan!
Så finns också nästan lika många recept som det finns
duktiga ostkakebagerskor. Vid de forna stora småländska
kalasen var därför inte ovanligt att tio till femton ostkakor
via gästernas försorg dök upp på ett och samma kalas.

Smaka på Småland inbjuder till en kulinarisk resa med den
småländska matkulturen i centrum. Här samsas berättelser
om seder och bruk vid vardag och helg med generationers
insamlade erfarenhet av konservering, syltning och saftning –
allt format av det småländska landskapet.

Här presenteras även recept till genuint småländska rätter
som kroppkakor, gubbaknorr, inkokt ål, brynost, lunsar, jössar,
sillsallad, slottsstek och mycket, mycket mera.

En mängd illustrationer inspirerar till egna försök i köket
samt ger varje läsare möjlighet att njuta av det vackra, rika
landskap som smålänningarna under århundraden
framgångsrikt lärt sig att ta vara på.

text Stina Algotson och Lenamarie Wikström
foto Peter Gerdehag (natur och miljö)
och Janne Hansson (mat)

Smaka på Småland

Stina Algotson & Lenamarie Wikström text, 
Peter Gerdehag & Janne Hansson foto 

Smaka på  
Småland
inbunden, 220x248 mm, 144 sidor
isbn: 978-91-87283-12-3

Stefan Edman red

Småland
en kärleksförklaring
inbunden, 240x265 mm, 176 sidor
isbn: 978-91-87283-41-3

En kärleksförklaring
Orrefors och ostkaka. Karl Oskar och Kristina. IKEA, 
isterband, hagar och HV 71. Emil och envishet … Småland 
inspirerar till många associationer! 

Småland – en kärleksförklaring är en härlig bok om detta 
härliga landskap och dess människor. En provins som vi alla 
på något märkligt sätt bär inom oss. Oavsett om vi bara va-
rit på genomresa där – eller själva är ”redia” smålänningar.

I korta kärnfulla kapitel skriver ledamöter i Smålands 
egen akademi om sånt de älskar att berätta. Annorlunda 
historier, ibland dramatiska och dråpliga – och alltid med 
en personlig touche. Om glas och hockey, natur och konst, 
pinnstolar och författare – och mycket mera. Ja, här finns 
godbitar för alla slags intressen och läsare. Kryddade med 
sköna, ofta helt unika bilder från förr och nu. 

Småland – en kärleksförklaring är helt enkelt en bok att ta till 
hjärtat – och att ge bort som present. 
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Susanne Flink

Örebro
- 110 år senare
inbunden, 250x225 mm, 96 sidor
isbn: 978-91-87283-31-4

Örebro - 110 år senare
Året är 1903 och staden Örebro växer. Gamla hus ska 
rivas och nya ska byggas. Kloka politiker beslutar i Bygg-
nadsnämnden att ”Örebro minnesalbum” ska skapas för 
att ge eftervärlden en möjlighet att se och minnas hur 
staden såg ut i början av 1900-talet. 

Fotografering är relativt nytt och hovfotograf Bernhard  
Hakelier och Axel Barr får i uppdrag att ta dokumente-
rande bilder av Örebros stadsmiljö. 

110 år senare, med över 40 stycken av de gamla bild-
erna som utgångspunkt, har Susanne Flink fotograferat 
staden från samma position och med så lika vinkel som 
möjligt för att visa vad som hänt i stadsmiljön. På varje 
bild finns minst en, mer eller mindre, oförändrad bygg-
nad kvar för att underlätta igenkänningen av platsen. 

Bilderna är dokumentära, så som det såg ut omkring år 
1903 och så som det ser ut år 2013. 

Genom sitt stora fotointresse vill Susanne dokumentera 
och bevara fotografier av sin hemstad för framtiden. En 
dröm och förhoppning är att någon tar vid och foto-
graferar en tredje bild från samma position om ytterligare 
100 år. 

Bo Helgesson 

Uppåt väggarna
guide till  
arkitekturen i örebro
inbunden, 173x230 mm, 80 sidor
isbn: 978-91-85815-56-2

Arkitektur i Örebro
Uppåt väggarna är en lättillgänglig guide och introduktion 
till arkitekturen i Örebro. Den presenterar sjuttio objekt, 
varav några bostadsområden och kvarter samt arkitekter 
och byggnadsstilar. I huvudsak tar den upp byggnader 
som tillkommit efter branden 1854 då trästaden efterträd-
des av stenstaden. En sådan här guide har efterfrågats av 
många.

Tidigare fanns en liten arkitekturguide från 1992 med 
svartvita bilder. Här är det nytagna färgbilder och bygg-
nader från tjugohundratalet finns med. Den är naturligtvis 
inte heltäckande utan bygger på ett urval som gjorts efter 
samtal med arkitekter, antikvarie och lokalhistoriker.
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Lars Edenskär |  Lisbeth Axelsson   votum

 Prisade byggnader Prisade byggnader
örebro kommuns ombyggnadsprisörebro kommuns ombyggnadspris

Lars Edenskär & Lisbeth Axelsson

Prisade  
byggnader
örebro kommuns  
ombyggnadspris
inbunden, 250x225 mm, 80 sidor
isbn: 978-91-87283-51-2

Prisade byggnader
Örebro kommuns ombyggnadspris är unikt. 

Sedan 1982 har fastighetsägare som renoverat, byggt 
om eller nytt på ett berömvärt sätt, kunnat skruva upp den 
bronsgjutna plaketten på husfasaden.

Äran av ett gott utfört arbete är belöningen.
Det är kommunens byggnadsnämnd som utser vinnaren.
Under 20 år var numera pensionerade stadsarkitekten 

Lars Edenskär med i pris juryn. Prisade byggnader är ett  
resultat av hans initiativ att samla fakta kring de bygg nader  
som fått utmärkelsen. Han har även fotodokumenterat  
husen. I boken presenteras alla prisade bygg nader under 
åren med bild och en text skriven i samarbete med journa-
listen Lisbeth Axelsson.

Örebro kommuns ombyggnadspris är en sporre till 
fastighetsägarna och medverkar till att påverka bebyggelse-
utvecklingens riktning. Det har också ett betydande PR-
värde, både för pristagare och utdelare. Därför fortsätter 
man dela ut priset åtminstone i tio år till.

Läs om de 32 husen och 25 fastighets ägarna som fått 
priset!

Clas Thor text  
Torbjörn Arvidson foto

en guide till  

Oset och  
Rynningeviken
flexoband, 132x215 mm, 176 sidor
isbn: 978-91-85815-69-2

Oset och  
Rynningeviken 
Moln av skrattmåsar, brokiga doppingar och änder, rastande 
vadare, fiskande gjusar, havsörnen och bruna kärrhöken på jakt 
över vassen där sävsångaren, trastsångaren och näktergalen 
finns med i den stora fågelorkestern.

En guide till Oset och Rynningeviken börjar med litterär 
fågelpromenad längs Svartån, från Slottet via Stadsparken och 
Wadköping ner till Naturen hus. 

Härifrån följer den fågelåret kring Hemfjärden, med Oset 
söder om och Rynningeviken norr om ån. För varje årstid finns 
förslag till promenader och cykelturer och vilka fåglar man 
kan möta just då. Totalt är det över 200 arter som häckar eller 
rastar, många av dem porträtterade i både bild och text.

I guiden har ornitologen och författaren Erik Rosenberg 
(1902–1971) en viktig roll med fågelbeskrivningar, särskilt ur 
klassikern Fåglar i Sverige. Efter de första upptäckterna av det 
rika fågellivet intill Örebro bidrog hans arbete till att få områ-
det skyddat och utvecklat till dagens rika ”fågelpark”.

votum & gullers förlag • 2017    95



Till träden
Man ser inte skogen för bara träd, heter det i det gamla ordstävet. 
Men det kan vara tvärtom också: att man inte ser träden för bara 
skog. Man missar individerna. 

Det vore synd, träden är ju personligheter – samtidigt som de 
är en del av ett vackert kollektiv; något större. På det viset, och 
många fler, påminner de om människor.

Till träden är en bok i samma anda som Roine Magnussons 
och Mats och Åsa Ottossons förra samarbete Kor – en kärleks-
historia; en hyllning till några som står oss närmare än de flesta 
inser. Roine Magnussons magiska fotografier lyfter fram de 
enskilda träden ur massaveden och gör dem till de individer de 
förtjänar att vara. 

Till träden är också en skildring av människor som utforskar 
och bejakar sin vänskap till träden i alla dess förgreningar och 
former; människor som söker sig till träden. Mats och Åsa Ottos-
sons varma porträtt berättar om trädklättrare och trädkramare, 
trädslöjdare och trädsörjare, trädsökare och trädförsvarare.

Indirekt blir boken också en hyllning till något som vi har 
gemensamt med träden: skogen.

Varsågod – träd in i gemenskapen.

Åsa Ottosson & Mats Ottosson text 
Roine Magnusson foto

Till träden
inbunden, 230x280 mm, 232 sidor
isbn: 978-91-87283-10-9

Från den populära TV-serien
I Den andra boken besöker vi ytterligare femton platser i Norge 
som väcker både beundran och fascination för människorna som 
bor i utkanten av utkanten, och kanske en längtan till det liv som 
de valt. De kan tyckas leva isolerade liv, men gemensamt för dem 
är att de berättar om sina liv med ord som tillförsikt, glädje och 
mening. 

Här möter vi bland annat det svenska konstnärs paret Kajsa 
Zetterquist och Per Adde, som har sin ateljé inrymd i ett stort, 
gammalt skolhus. Det byggdes ursprungligen i Sverige, men efter 
att det hade gjort sitt där köpte Per det och fraktade över gränsen 
till sitt nya hemland och byggde upp det i backarna ovanför Erik 
Larsa tjønna på Graddisfjellet.

”I tron på att människorna som lever bortanför allfarvägarna har 
något att säga oss, önskar jag att boken leder till eftertanke lika mycket 
som till glädje”, säger författaren Oddgeir Bruaset.

Serien har följts av nästan en miljon svenskar och handlar om 
några av de människor som valt att bo långt från staden, men 
nära naturen. Här får vi också veta mer om vad som hänt efter 
programmen. Varje kapitel i boken visar en av platserna – och 
mycket mer än de halvtimmesprogram som visas från varje ställe 
i tv-programmet.

Oddgeir Bruaset text  
Tor Sivertstøl foto

Där ingen skulle 
tro att någon 
kunde bo
den andra boken
inbunden, 250x285 mm, 240 sidor
isbn: 978-91-85815-70-8
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Jens Sucksdorff, Henrik Ekman,  
Lena Haglund, Bertil Lintner  
och Göran Dyhlén

Sten Bergman
kamtjatka, kurilerna, 
korea och nya guinea 
inbunden med skyddsomslag,  
225x290 mm, 260 sidor
isbn: 978-91-87283-14-7

Skeppsbrott, giftormar  
och kannibaler!
Boken sammanställer det mest intressanta och spännande från 
Sten Bergmans forsknings resor, i både text och bild. Få svenska 
upptäcktsresande lär ha varit med om så mycket som han. 
Och knappast någon har dokumenterat det så väl. Sten var en 
synnerligen ihärdig och begåvad fotograf – över 12 000 bilder 
fanns att tillgå till boken! De egna böckerna har varit underlag 
för texterna. Blandningen av Stens egna texter med nyskriven 
text av Lena Haglund, Bertil Lintner och Henrik Ekman, 
tillsammans med hans egna, unika bilder, hustrun Dagnys 
akvareller och de nytagna bilderna, gör detta till en spännande, 
lättillgänglig och annorlunda bok. 

Boken gör en jämförelse med hur det ser ut idag på de 
platser där han verkade. Finns över huvud taget förutsätt-
ningarna kvar för att upp nå vad Sten Bergman på sin tid 
gjorde? Sten Bergman var en av våra viktigaste zoo logiska och 
etnografiska forskare. Han skrev sammanlagt 17 böcker och de 
flesta översattes till många olika språk – i ett fall till och med 
esperanto. De mest kända av hans böcker är På hundsläde genom 
Kamtchatka och Min far är Kannibal, de blev lästa av en stor del 
av svenska folket. 
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Henrik Ekman är journalist,  ansvarig för SVT:s 
inköp av faktadokumentärer om natur och 
vetenskap. Han har gett ut ett fl ertal böcker 
om vår natur och producerat dokumentärfi lmer 
för SVT, t.ex.  VARGEN – hatad, älskad, buggad. 
Är ordförande i Naturfotograferna.

Lena Haglund är frilansjournalist med Ryssland, 
resor och upptäcktsresande som specialinriktning. 
Hon har producerat  fl era dokumentärer och 
reseskildringar för SVT, t.ex. dokumentären 
Kamtjatka – I Sten Bergmans fotspår. Serien Lenas 
Resor och andra resereportage i SVT:s program 
Go’kväll har blivit både välkända och uppskattade.

Bertil Lintner är journalist och författare. 
Han är bosatt i Thailand och sedan länge 
Asienkorrespondent för Svenska Dagbladet. 
Han har skrivit tolv böcker om politik, samhälle 
och säkerhets frågor i Asien. I detta sammanhang 
bör speciellt nämnas Great Leader, Dear Leader: 
Demystifying North Korea under the Kim Clan.

Få svenska upptäcktsresande lär ha varit med om så 
mycket som Sten Bergman. Han var en av Sveriges sista 
upptäcktsresande. Efter att barnbarnet Jens Sucksdorff 
läst sin morfars böcker, hört hans berättelser och sett 
bilderna föddes en önskan hos honom att samla och 
återge det bästa och mest intressanta från samtliga Sten 
Bergmans resor.

Sten Bergman överlevde skeppsbrott, tog sig fram på 
hundsläde genom snöstormar på Kamtjatka, bland banditer 
på gränsen mellan Korea och Manchuriet, klarade sig från 
malariamyggor och giftormar på Nya Guinea, och slutligen 
blev han och hans hustru Dagny adopterade av en av de 
större kannibalhövdingarna där. Han var dessutom en av 
Naturhistoriska riksmuseets viktigaste donatorer, och han 
har en permanent utställning på Etnografi ska Museet i 
Stockholm. 

Viljan att studera djur och människor fanns alltid där hos 
Sten Bergman, liksom viljan att förmedla sina upptäckter 
och förmågan att göra det på ett fängslande och personligt 
sätt. Men mer än så krävs för att bli lika framgångsrik som 
han. Han var orädd, målmedveten, ihärdig och noggrann. 
Varje kväll, ofta efter fl era timmars preparationsarbete 
av dagens fåglar och däggdjur, förde han noggranna 
dagboksanteckningar. Dessa har legat till grund för både 
föreläsningar, hans egna böcker och denna bok. 

Det vore verkligen synd om allt det Sten Bergman varit 
med om nu skulle falla i glömska. Därför är den här boken 
både viktig och intressant. Den gör en jämförelse med hur 
det ser ut idag på de platser där han verkade. Finns över 
huvud taget förutsättningarna kvar för att uppnå vad Sten 
Bergman på sin tid gjorde? 

I boken Sten Bergman hittar du det mest unika och 
spännande från hans resor till avlägsna och då okända 
platser av vår värld. Blandningen av Sten Bergmans egna 
texter med nyskrivna texter av Lena Haglund, Bertil Lintner 
och Henrik Ekman – som nu rest till många av de platser där 
Sten Bergman var och verkade – tillsammans med Stens 
egna, unika bilder och nytagna bilder, gör detta till 
en spännande, lättillgänglig och annorlunda bok. 

Så följ med ut på äventyr – bakåt i tiden, och framåt – 
bland skeppsbrott, snöstormar, giftormar & kannibaler!

HENRIK EKMAN, LENA HAGLUND, BERTIL  LINTNER, JENS SUCKSDORFF OCH GÖRAN DYHLÉN

VOTUM
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Jens Sucksdorff är dotterson till Sten och Dagny 
Bergman,  initiativtagare och projektansvarig. 
Med den här boken blir ett av hans drömprojekt 
sedan mer än 15 år verklighet.

Göran Dyhlén är grafi sk formgivare. Böckerna 
Icons of Motor cycle Design, Designprinsen Sigvard 
Bernadotte, Vettar och sjöfågeljakt, liksom boken 
H.M. Konungens Hovstall är exempel på hans 
formgivning. Han har också både skrivit och 
formgivit boken Fiskedon, som handlar om hur 
vi svenskar fi skade förr i tiden.

VOTUM

Gunnel Atlestam, Margareta Bremertz, 
Carina Haglind Ahnstedt, Monica 
Havström, Marie Hedberg, Eva-Lotta 
Hultén, Carl-Magnus Höglund 

Ekobyboken
frihetsdrömmar,  
skaparglädje …
 inbunden, 195x230 mm, 208 sidor
isbn: 978-91-87283-54-3

Frihetsdrömmar 
Sverige upplever just nu en andra gröna våg. Trenden att leva 
hållbart och göra saker från grunden är stark. Intresset för att 
bygga och bo ekologiskt ökar. I Ekobyboken skildras mångfalden 
och spännvidden i Sveriges ekobyar – från de starkt idealistiska 
till dem som i det mesta liknar helt vanliga villakvarter, från 
kollektivboende på landsbygden till omvandling av befintliga 
stadskvarter. 

Innovativa lösningar samsas med spännande, vacker och 
nyskapande arkitektur. Ofta råder en stark social gemenskap. 
Samtidigt är det svårt att vara föregångare. Inte sällan tvingas 
ekonybyggare hantera misstänksamhet och ifrågasättande inte 
bara från grannar, vänner och familj utan även från myndighet-
er och banker. Många starka viljor och stora drömmar som ska 
omvandlas till verklighet kan också föra med sig konflikter mel-
lan byns invånare. Boken berättar om glädjen, skönheten och 
känslan av sammanhang som finns i många ekobyar men väjer 
inte för de problem som också kan förmörka projektet – och 
visar på lösningar. 

Ekobyboken har skrivits av sju författare och journalister 
som på olika sätt är enga gerade i en hållbar livsstil, ekologisk 
odling och kollektivt boende.

I Sveriges ekobyar samsas innovativa lösningar med spännande, 
vacker och nyskapande arkitektur. Den sociala gemenskapen är stark. 
Ekobyboken berättar om glädje, skönhet och känsla av sammanhang, 

men väjer inte för de problem som också kan uppstå.
Ekobyarnas historia, nutid och framtidsvisioner skildras i tio kapitel. 
Marie Hedberg, en av de sju författarna, bor själv bor i en ekoby 

och har tagit de flesta bilderna.

EKOBYBOKEN
Frihetsdrömmar, skaparglädje och vägar till ett hållbart samhälle

Gunnel Atlestam
Margareta Bremertz

Carina Haglind Ahnstedt
Monica Havström
Marie Hedberg

Eva-Lotta Hultén
Carl Magnus Höglund
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Victor Wikander

ADHD i bilder
inb, 200x225 mm, 84 sidor
isbn: 978-91-87283-53-6

Min världsbild
”Den här boken är tillägnad de som inte förstår men också de som 
vill veta mer om hur det verkligen är att ha ADHD. Jag vill ge en 
större inblick och visa att ADHD är så mycket mer än vad många 
tror. Diagnosen handlar inte bara om att vara hyperaktiv eller ha 
koncentrationssvårigheter utan det är så mycket mer. Här kommer 
mina symtom ur min alldeles egna världsbild av diagnosen och på 
vilket sätt den uttrycker sig och påverkar min vardag och mitt liv. ”

ADHD i bilder är ett resultat av Victor Wikanders bilddokumenta-
tion av de positiva och negativa sidorna av diagnosen. Den handlar 
om Victor själv, hans diagnos och hur det är att leva med den.

Bertil Quirin

En alldeles  
särskild historia
inb m skyddsomslag,  
190x245 mm, 374 sidor
isbn: 978-91-87283-29-1

En alldeles särskild historia
En alldeles särskild historia är en släktkrönika som spänner över hela 
1900-talet. Den ger historiska händelser en förankring. Skapar 
ett sammanhang. Det är inte en arbetar klasskildring, inte heller 
en krönika från de glittrande salongerna. I den engagerande och 
gripande texten lär vi känna fosterbarnet Wivi och trädgårdseleven 
Carl-Fredrik. Vi är med under deras uppväxt, när de bildar familj 
under efterkrigstiden – åren då allt blir bättre – och vi tar del av 
deras dramatiska livsöden, de levnadsvillkor och den tidsanda som 
formade dem. 

Den rikt illustrerade boken innehåller ett unikt bildmaterial. 
Händelser och företeelser ledsagas av genomarbetade faktatexter. I 
de små sammanhangen återspeglas de stora. 

En alldeles särskild historia är inte bara en läsupplevelse, den 
bidrar med viktiga pusselbitar till vårt 1900-tals historia.

Peter Örn & Mats Andreasson text

Mikael Svensson foto

Den ljusnande  
framtid är vår
inb, 240x270 mm, 177 sidor
isbn: 978-91-87283-13-0

Den ljusnande framtid 

Med vilken rätt tar vår generation sig privilegiet att förbruka 
ändliga resurser – på våra barns och barnbarns bekostnad? Det 
är så vi gör idag. Utvecklingen är ohållbar.

Människan har dock en enastående förmåga att möta påfrest-
ningar, hot och katastrofer. Även om vi har en lång väg kvar att 
gå finns det idag goda exempel på lokalt ledarskap, på eldsjälar, på 
innovativa lösning ar, på helhets tänkande och en förståelse för hur 
framtidens komplexa utmaningar ska hanteras.

Den ljusnande framtid är vår är realistisk och faktamässig – med 
en trotsig underton: trots hoten finns plats för hopp, för väl-
grundad framtidstro. Det är trots allt möjligt att skapa en hållbar 
värld.
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Drottningholms slott 
från gustav iii till  
carl xvi gustaf – band ii
huvudred: göran alm och rebecka millhagen
fotograf: åke e:son lindman
inb m skyddsomslag, 225x300 mm, 415 sidor 
isbn: 978-91-85815-30-2

Haga
ett kungligt kulturarv
huvudred: ingrid sjöström 
fotograf: jens lindhe
inb m skyddsomslag, 225x300 mm, 408 sidor 
isbn: 978-91-85815-27-2

De Kungliga Slotten

Drottningholms slott 
från hedvig eleonora  
till lovisa ulrika – band i
huvudred: göran alm och rebecka millhagen
fotograf: åke e:son lindman
inb m skyddsomslag, 225x300 mm, 438 sidor 
isbn: 978-91-85815-33-3 

Rosendals slott
huvudred: christian laine 
fotograf: ingalill snitt
inb m skyddsomslag, 225x300 mm, 352 sidor
isbn: 978-91-79882-39-6 

De Kungliga Slotten är ett bokverk som utges av Votum & Gullers Förlag i samarbete 
med Kungl. Hovstaterna och Statens fastighetsverk. Avsikten är att presentera ny 
forskning om de kungliga slotten och förmedla en mångskiftande bild av några av vårt 
lands främsta byggnadsverk. 

Slutsålda titlar
Kina slott, Rosersbergs slott, Strömsholms slott 



Pernilla Sundin

Blå Bergens Sång
upptäcktsfärd i tid och rum
inbunden inkl. cd, 170x240 mm, 512 sidor
isbn: 978-91-85815-76-0

Marcus Lundstedt & Christopher Eliasson

Drottning av Bredfjället
inbunden, 173x245 mm, 96 sidor
isbn: 978-91-87283-11-6

Per Holmlund

Glaciärer
inbunden, 235x275 mm, 160 sidor
isbn: 978-91-85815-83-8

Kristian Krebs & Henrik Petersson foto  
Oskar Svensson text & Anton Wigbrand form

Livsverk
inbunden, 210x280 mm, 224 sidor
isbn: 978-91-87283-07-9

Ulrika Flodin Furås

Bergtagen
berättelsen om norberg  
och järnmalmen 
inbunden, 195x260 mm, 176 sidor
isbn: 978-91-87283-45-1

BERGTAGEN

Ulrika Flodin Furås

BERGTAGEN

VOTUM

Berättelsen om Norberg och järnmalmenBerättelsen om Norberg och järnmalmen

Staffan Ekegren

Om du har vägarna förbi
en bilresa bland  
anslagstavlor i norrland 
inbunden, 195x230 mm, 240 sidor
isbn: 978-91-87283-24-6

SLUTSÅLD

SLUTSÅLD
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Linda Klintefjord text & Zalli Bagge foto 

Sockerdrömmen
glutenfri magi i köket
inbunden, 195x230 mm, 168 sidor
isbn: 978-91-87283-17-8

votum

Linda Klintefjord        Zalli Bagge foto 

Sockerdrömmen
g l u t e n f r i  m a g i  i  k ö k e t

Lena Brorsson Alminger text  
Lars Lundberg foto

Kakpoesi 
inbunden, 195x230 mm, 160 sidor
isbn: 978-91-87283-00-0

Malin Leijonberg text, Cecilia Hallin foto

Selma och Sigge
en bok om det dukade bordet,  
guldkanten på tillvaron ...
inbunden, 205x270 mm, 248 sidor
isbn: 978-91-87283-56-7

LIVETS
ÅRSTIDER

Lars Rudebjer Per EriksenFOTO TEXT

Votum

Livet årstider
Per Eriksen  Lars Rudebjer

Votum

I Norden lever vi med naturens växlande årstider som tar oss från varma och 
ljusa sommardagar till vinterns iskalla nätter. Flora och fauna förändras under 
året. Ett kretslopp av liv, död och återuppståndelse. Det är som om årstiderna 
i Norden återspeglar själva livet. Ett mänskligt liv är också fullt av mörker och 
ljus, kyla och värme, tillväxt och förfall, liv och död.
     I texter och bilder i denna bok speglas förändringar i vårt mänskliga liv mot 
naturens skiftningar. Oavsett vilken årstid du befinner dig i just nu; ta dig tid 
att smaka, lukta, se och uppleva. 
     Livets årstider är en bok fylld av texter och vackra bilder att stanna till vid. 
Oavsett vilken årstid du befinner dig i just nu - i ditt liv!

Per Eriksen är präst, skribent och författare.
Lars Rudebjer arbetar som frilansande illustratör. 
Båda är bosatta i Fredrikstad, Norge.

Per Eriksen text & Lars Rudebjer foto 

Livets årstider
inbunden, 225x225 mm, 144 sidor
isbn: 978-91-87283-25-3

Lena M Lindén

Med näbbar och klor
nordens ark och  
kampen för hotade djur 
inbunden, 250x225 mm, 144 sidor
isbn: 978-91-87283-46-8

Med näbbar och klor
Nordens Ark och kampen för hotade djur

Lena M Lindén

Votum

Anna Roos text & Kenneth Johansson foto

Landskapsdjur
en resa genom sverige 
inbunden, 240x270 mm, 208 sidor
isbn: 978-91-85815-81-4

VOTUM
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AnnA rOOs 
KenneTh JOhAnssOn

Vi har 25 landskap i Sverige, och varje landskap har flera symboler. Land-

skapsdjuren röstades fram 1988 i ett samarbete mellan Världsnaturfonden, 

SVTs Mitt i Naturen och tidningen ICA-kuriren. Därefter kom landskapsfåglarna 

1995 efter att Sveriges Ornitologiska förening anordnat en röstning. Det finns 

även andra symboler som bland annat landskapsfiskar, landskapsmineral 

och landskapsblommor.

Denna bok fokuserar på de 25 landskapsdjuren. Lär känna våra landskaps-

djur i sin naturliga miljö och lär dig mer om hur de lever och vad som har 

hänt med dem sedan de för 25 år sedan blev utvalda. Då, 1988, fanns en-

dast enstaka vargar i landet, antalet havsörn och utter var som minst, och 

under försommaren bröt den första ”säldöden” ut, som kraftigt decimerade 

antalet knubbsälar på västkusten. I denna bok får du en hel del ny fakta och 

forskning kring alla de djur som blivit representanter för sitt landskap. Alla 

landskapsdjur är speciella, och så här i efterhand är det lätt att förstå att man 

har röstat fram just dessa djur som våra landskapsdjur.

anna roos är biolog, författare och 

fotograf. Hon arbetar för Enheten för 

 miljögiftsforskning på Naturhistoriska 

 riks museet sedan 1988. Detta är Annas 

tionde bok och hon fick WWF:s Pandapris 

2001 för sin bok Sälliv.

kenneTH joHansson är natur fotograf 

och har fotograferat vilda djur i snart 40 år. 

Kenneth har tillsammans med Anna tidigare 

gett ut boken Utterliv och Skogens Konung.
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Johan Sjölander

Stockholms 
Nationalstadspark 
inb m skyddsomslag, 297x294 mm, 216 sidor
isbn: 978-91-85815-87-6
bildförklaringar på svenska och engelska

Linda Marend text & Doris Beling foto

trädgård med

Tolv rum och kök
inbunden, 200x240 mm, 224 sidor
isbn: 978-91-87283-26-0

TOLV
RUM
OCH
KÖK

linda marend
doris beling

VOTUM

TRÄDGÅRD MED

T
R

Ä
D

G
Å

R
D

 M
E

D
 T

O
L

V
 R

U
M

 O
C

H
 K

Ö
K

  L
IN

D
A

 M
A

R
E

N
D

 D
O

R
IS

 B
E

L
IN

G

TRÄDGÅRDSDRÖMMAR 

För mig är trädgård en odiskutabel del av livet. 
Jag kan inte tänka mig att leva utan en trädgård. Om det så bara 

skulle vara en balkong på fyra kvadratmeter, så skulle jag betrakta 
det som en trädgård.

I många delar handlar mitt trädgårdsliv om att drömma. Ibland 
påstår jag att trädgårdar är som bäst på vintern. 

VOTUM

Kenneth Johansson foto & Anna Roos text

Utterliv
inbunden, 240x270 mm, 144 sidor
isbn: 978-91-88238-99-3

Gabriella Mellergårdh text & Garbis H Sarafian foto 

Pilgrimsträdgård  
flyttar in
inbunden, 210x225 mm, 96 sidor
isbn: 978-91-87283-42-0

Gabriella Mellergårdh text & Garbis H Sarafian foto 

Pilgrimsträdgård
inbunden, 173x190 mm, 80 sidor
isbn: 978-91-87283-04-8

Photography Åke E:son Lindman Text Hedvig Hedqvist

Seventeen Swedish Embassies built 1959–2006 

Hedvig Hedqvist text & Åke E:son Lindman foto

Seventeen Swedish Embassies 
mjukband, 172x195 mm, 340 sidor
isbn: 978-91-85815-47-0
språk: engelska
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Hedvig Hedqvist text & Åke E:son Lindman foto

Seventeen Swedish Embassies 
mjukband, 172x195 mm, 340 sidor
isbn: 978-91-85815-47-0
språk: engelska

Staffan Ekegren text & Lasse Persson foto

Fångad av gös
från sjöbotten till matbord
inbunden, 240x270 mm, 176 sidor 
isbn: 978-91-85815-58-6

Stefan Edman text & Tore Hagman foto

Havsblänk/Sea Reflections
inbunden, 270x290 mm, 180 sidor (sve)
inbunden, 240x258 mm, 176 sidor (eng)
isbn: 978-91-85815-28-9 (sve)
isbn: 978-91-85815-92-0 (eng)

Willy Svahn text & Brita Nordholm foto

Göta kanal
den blå vattenvägen genom sverige
inbunden, 230x246 mm, 176 sidor
isbn: 978-91-85815-79-1 

9 789185 815791

WWW.VOTUMFORLAG.SE

VOTUM VOTUM

Mats Westerfjärd 

Allting har sin tid
inbunden, 225x225 mm, 128 sidor
isbn: 978-91-85815-37-1

Liselotte J Andersson text & Tore Hagman foto

När du en gång är borta
om att förlora sina föräldrar
inbunden, 160x170 mm, 64 sidor
isbn: 978-91-88238-83-2

Eva Bäckström & Hanna Ottosson

Minnesblommor till  
det sista avskedet
inbunden, 240x260 mm, 160 sidor
isbn: 978-91-87283-21-5

Minnesblommor snabbguide
mjukband, 240x260 mm, 64 sidor
isbn: 978-91-87283-22-2

SLUTSÅLD
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Gunnar Granberg red

Stora kyrkor och  
små församlingar
inbunden, 265x210 mm, 192 sidor
isbn: 978-91-85815-57-9

Gunnar Granberg red

Kyrkan i Gamla Uppsala
från katedral till församlingskyrka
inbunden, 173x245 mm, 184 sidor
isbn: 978-91-87283-28-4

Mission som  
förvandlar världen
berättelser om liv och tro
inbunden, 173x240 mm, 248 sidor
isbn: 978-91-87283-50-5

Nils Bolander

igår, idag, imorgon
inbunden, 173x190 mm, 144 sidor
isbn: 978-91-85815-73-9

Lena Huld

Lek sa Gud
inbunden, 173x190 mm, 144 sidor
isbn: 978-91-85815-59-3

Anna Wilén text & Olga Magnusson foto

I min pappas himmel 
inbunden, 173x190 mm, 80 sidor
isbn: 978-91-85815-88-3

SLUTSÅLD
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VOTUM UPPDRAG 
Vi hjälper Dig att hitta  
formen för Din idé!

BÖCKER 
KATALOGER
ANNONSER
HEMSIDOR

Kontakta: 
per@votumforlag.se 

johan@votumforlag.se

ULLNA GOLF CLUB enters its future all dressed up and ready to go. The upgrade 
in cooperation with Jack Nicklaus has allowed Ullna to begin its next exciting phase.

Still, there would be no future without the hard work and courage shown in our 
past. We at Ullna are proud of our past and the contributions our club has made to 
Swedish golf. This book gives us the opportunity to remember the men and women 
who gave their time and effort to get us this far.

We hope you enjoy our story.
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Din Bok

Göteborg • Örebro

Tomas Sjödins 
nya bok – Vårens 

storsäljare
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I kallelsens grepp

Red. Göran Janzon & Berit Åqvist     

 votum

I kallelsens grepp    Red. G
öran Janzon &

 Berit Å
qvist

votum

Strömmar av andligt liv som kvinnor kanaliserat till vitalitet åt församlingar och mission har ofta blivit gömda eller glömda i historieskrivningen. Den har ofta focuserat män som pionjärer och ledare i församling, samfund och mission. I denna skrift presenteras därför sex kvinnors kallelse, liv och tjänst i svensk baptism. Deras spännande liv och betydelsefulla insatser hör hemma i olika skeden av en 150-årig tidslinje från ca 1850 till 1900-talets senare del.
Näs Anna Persdotter, Alma Andersson, Ida Andersson, Doris Lundgren, Thora Thoong och Kerstin Rudén har haft olika livsvillkor och livsvägar; gemensamt för dem är att de i den gudomliga kallelsens grepp har gett sig hän åt uppdraget, oberoende av omgivningens stöd eller tveksamhet.  Ur kallelsen växte självkänsla och mod att se och i tro gripa möjligheter, följa sin vision, visa väg och utöva ledarskap. När dessa kvinnors livsöden förstås mot sin tid blir deras profiler tydligare, mer talande och trotsigare. De förtjänar att bli nämnda när historien skrivs.

Om sex baptistkvinnors liv och tjänst

9 789188 435026

Rune W Dahlén, Ulf Hållmarker & Lennart Molin

Missionsskolan Lidingö
inb, 250x285 mm, 350 sidor
isbn: 978-91-87283-85-7

Vägmärken för baptister
svenska baptistsamfundet  
1848–2012
inb, 200x240 mm, 344 sidor
isbn: 978-91-87283-94-9

svenska baptistsamfundet 1848–2012

votum

Vägmärken för baptister är berättelsen om ett samfunds tillkomst som 
proteströrelse för friheten att följa sin övertygelse – tro, bekänna och utöva sin 
tro. Men också skildringen av dess liv och tjänst i samhälle och tid i 
samspel med kyrkor och rörelser nationellt och internationellt.

Den svenska baptisthistorien är berättelsen om det höga priset för att följa sin 
övertygelse – trakasserier, böter, fängelse och utvisning. Det är också berät-
telsen om tidiga initiativ till skola för barn, utbildning av lärare och pastorer 
samt mission utanför landets gränser.  

Bokens ärende är att göra något av det viktigaste i svensk baptism bärbart 
in i en ny tid och i en ny kyrkogemenskap – när vägen går vidare. 

Ur redaktionsgruppens förord till boken.

V
ägm

ärken för baptister

Vägmärken för baptister
tro frihet gemenskap

votum

Olika avtryck
konstnärligt kreativt  
skapande oavsett  
funktionsförmågor
häftad, 195x230 mm, 152 sidor
isbn: 978-91-87283-76-5
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