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Måste man välja?
Nu är det valår igen – kan man kanske känna – och svårt är det! Men visst är det fantastiskt
att vi i Sverige kan och får välja!
Att välja vilken bok man ska läsa är inte av samma dignitet som att välja vem som ska styra
Sverige, men ibland kan ändå en bok få betyda mycket för den enskilde läsaren.
Vi hoppas att du vill ”välja och vraka” bland våra böcker i årets katalog. En katalog som
erbjuder dig en mängd olika titlar, som alla på sitt unika sätt vill inspirera till upplevelser,
kunskap och njutning.
Böcker om människor, kultur och natur. Böcker som berör.

GILLAR DU NATURUPPLEVELSER …
så tar vi med dig till Kebnekaise, Delsjön, Vättern eller andra Sötvatten, Bohuskusten
och Hornborgasjön. Många platser är Värt en omväg, ger dig Själslig ro och tipsar om att
vara redo för naturupplevelser I rätt sekund.

INTRESSANTA MÖTEN MED MÄNNISKOR …
gör vi i Kärrbackstrand, orkesterskolan El Sistema eller när vi möts för att vi känner Kärleken till en kör. Vi ger oss ut På spaning efter kända författare, möter Evert – folkvald
med förtroende eller Albertina och Viktor som delade den verklighet som många emi
granter hade runt förra sekelskiftet, innan vi avslutar med ett Blänk av verklighet.

MÅNGA KULTURELLA MÖTEN …
tas vi med till i Åkes värld, i Jenny Nyströms målningar, i systrarna Jobs keramik och
textil och i Vaskverket i Johannesborg. Vi tar också del av flottningen med Lustenbåtarna på Klarälven och Mellan himmel och helvete befinner vi oss om vi tittar i något av
Göteborgs stifts alla bemålade kyrktak!

… OCH SEN ÄR DET NOG DAGS FÖR PÅFYLLNING AV MAT:
En liten smakbit från köket på Balkan är spännande och riktigt välsmakande, och en titt in
i Smålands skafferi gör att snålvattnet rinner till. Och så avslutar vi det hela med Tårtor –
nyttigt och gott!
Välkommen till ett härligt bokår!

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.
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Pär Axelstjerna

Kebnekaise
nordtoppen och sveriges tak
inb m skyddsomslag, 240x270 mm, 224 sidor
isbn: 978-91-88435-66-8
utkommer: november 2018

Störst, först, bäst och vackrast?
Om toppbestigning, vandringsleder, utrustning,
äventyr, historia, natur, klimatpåverkan –
och mätningar!
De flesta av oss känner redan till att
Kebnekaise är Sveriges högsta berg och
det känns lugnt och tryggt att det också
otvivelaktigt kommer att vara så i all
överskådlig framtid. Men vad kanske inte
alla vet är att Kebnekaisemassivet består av
två toppar, Sydtoppen och Nordtoppen.
Den vackra Sydtoppen med sin snöbeklädda
toppglaciär och Nordtoppen som stadigt
står vid hennes sida sju hundra meter bort
med fast berg ända upp till toppen.
Med rådande klimatförändringar finns
numera inga tvivel om att Sydtoppen, som
varit vårt högsta berg längre än vi känt till
det, kommer att lämna över epitetet till
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Nordtoppen. Detta sker rent höjdmässigt
först under några sommarperioder per år då
avsmältningen är som störst på Sydtoppen,
till att Nordtoppen helt tar över som Sveri
ges nya tak. Men vad vet vi egentligen om
Nordtoppen och vad innebär skiftet?
Den här boken handlar om vårt fantastiskt
vackra och magiska Kebnekaise, med extra
stor tyngdpunkt på just Nordtoppen.

Skillnaden mellan andra
och första plats har ofta
en större inverkan på både
uppmärksamhet och
kändisskap än vad som
kanske kan anses rimligt.
Det blir lätt mycket ljus
på den som kommer först
eller – som i detta fall – är
högst.

PÄR AXELSTJERNA, bosatt i Göteborg
sedan 2010, har redan från tidiga tonåren haft
ett stort intresse för både fotografering och
naturupplevelser. Det har under åren blivit
många resor, fördelade på de flesta av våra
kontinenter.
Under de senaste 30 åren har Pär mestadels
varit verksam inom den svenska tillverknings
industrin. Som kontrast till detta har han
försökt att frigöra tid för kreativa och spän
nande naturupplevelser. Pär har tidigare gett
ut böckerna Kebnekaise (Natur och Kultur
2006) och Naturupplevelser, äventyr och ansvar
(Votum Förlag 2012).
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Anders Jorulf

Själslig ro
i nordiskt landskap

anders jorulf
votum

inbunden, 250x225 mm, 140 sidor
isbn: 978-91-88435-58-3
utgiven: september 2018
språk: sv/eng – tvåspråkig

Upplevelser i vår
orörda nordiska natur
I flera år har landskapsfotografen Anders
Jorulf vandrat i de sagolika landskapen i
Sverige, Danmark, Finland, Norge och
Island och upplevt sinnesro; lugn och
närvaro långt från de stressande miljöer som
han själv och många av oss har runt oss i vår
vardag.
Anders unika bildspråk ger betraktaren en
bred inblick i det nordiska orörda lands
kapet. Här fångas bland annat norrsken
över Island, Sverige i vinterskrud, Finlands
och Östersjöns solnedgångar samt danska
kustens fantastiska sanddyner. Det naturliga
ljuset och en noga utvald planering är hem
ligheten bakom de fantastiska bilderna.
”Idag är information viktigt, och för mig är
det viktigt att själv få välja vilken informa
tion jag ska ta emot och på vilket sätt jag tar
emot den. På mina långa vandringar tar jag
in havet, landskapet, bergen och naturen på
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ett sätt som gör att jag får möjlighet att var
va ner, känna själslig närvaro och själslig ro.”
Ett fantastiskt bildmaterial blandat med
mjukt formade texter gör boken Själslig ro i
nordiskt landskap helt unik.

”Underskönt och poetiskt
om vår nordiska natur”
/ Ann Mellblom,
Min Husbil i Sverige

ANDERS JORULF Med flertalet utställningar i Sverige
och New York är Anders en av de mest uppskattade
landskapsfotograferna i Sverige. Hans fotokonst finns att
beskåda på bl a några av de största hotellen i Stockholm,
i receptioner och konferensrum, och de är ett väl
kommet inslag i många hem i både Sverige och USA där
privata samlare har inhandlat Anders fotokonst. Anders
bedriver också fotokurser med inriktning på landskaps
fotografering i Sverige, Island och Nordnorge.
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Barbro Johnsson, Marie Rehnberg &
Elsebeth Welander-Berggren

Jenny Nyström
illustratör och pionjär
inbunden, 230x270 mm, 128 sidor
isbn: 978-91-88435-62-0
utkommer: oktober 2018

Prisad illustratör
Att Jenny Nyström är starkt förknippad med
julen känner vi till. Det var hon som gav
tomten ett ansikte när hon illustrerade Vic
tor Rydbergs dikt. Hennes tomtar är mod
erna – de lyssnar på radio och delar ut paket
från flygplan eller zeppelinare! När hon ge
staltar påsken och påskkärringarna – ja då
dalar de ibland ner i fallskärm och har ställt
kvasten hemma.

en palett av hennes olika uttrycksmedel.
Hennes tidiga akademiska verk håller hög
kvalitet – så hög att hon fick guldmedalj, sti
pendium och fick ställa ut på Parissalongen
1884. Hon sällar sig inte till de andra kon
stnärerna som bejakade friluftsmåleriet och
realismens genombrott utan hon gick sin
egen väg och tjänade familjens uppehälle ge
nom illustrationerna.

Jenny Nyströms produktion kom att bli
överväldigande: oljemålningar, akvareller,
illustrationer till tidskrifter, böcker och
vykort. Jenny Nyström kom också att bli
pionjär som barnboksillustratör.

Boken om Jenny Nyström ges ut i samband
med en utställning på Sven-Harrys konst
museum som sätter konstnärens bildspråk i
fokus. Genom inlån från flera privatperson
er har verk hittats som inte tidigare sett det
offentliga ljuset.

Boken om Jenny Nyström sveper över nära
70 år av hennes konstnärskap och visar
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ELSEBETH WELANDER-BERGGREN, förutvarande
museichef på Sven-Harrys konstmuseum, tidigare över
intendent för Prins Eugens Waldemarsudde, dessförin
nan chef för Röhsska museet och adjungerad professor
vid Göteborgs universitet.
MARIE REHNBERG är konsthistoriker och författare,
inriktad på 1900-talets konst och konstindustri i Sverige.
Hon har gett ut böckerna Anna Petrus. Skulptör och industrikonstnär och Höganäs Keramik AB, om ett företags
historia och produktutveckling. Forskning, föreläsningar
och undervisning för uppdragsgivare som auktionshus,
Beckmans och Skissernas museum i Lund.
BARBRO JOHNSSON, fil.dr, 1. antikvarie på Kalmar
läns museum är bland annat ansvarig för Jenny Nyström
och Curt Stoopendaalstiftelsen sedan 2008. Hon har
tidigare publicerat Jenny Nyström : vandra i Jenny
Nyströms Kalmar, 2012 och Jenny Nyström - barnens
konstnärinna i tre århundraden i Opsis barnkultur, 2013:4.
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Kristoffer Sahlén

I rätt sekund/
Capturing
the moment
inbunden, 230x250 mm, 142 sidor
isbn: 978-91-88435-59-0 (sve)
isbn: 978-91-88435-69-9 (eng)
utgiven: september 2018

Ögonblick som fastnat
Fotografi handlar ofta om tajming. Vän
tan på rätt ögonblick. Ögonblick som oftast
föregåtts av idéer, planering, långsiktigt ar
bete och många timmar i gömslen. Ibland
uppkommen genom tur. Ett ögonblick kan
vara laddat, actionfyllt och över på en tusen
dels sekund. Det kan lika gärna vara längre,
lugnt och meditativt.

10

votum & gullers förlag • 2018

I boken har fotografen Kristoffer Sahlén
samlat sina ovanliga och unika bilder och
lustfyllda anekdoter från några av de bästa
stunder han varit med om bland vilda djur i
nordisk natur, då han varit på rätt plats i rätt
sekund.
Här får du möta griniga älgar, björnar som
hälsar på i gömslet, Sveriges längsta kron
hjort och mycket mer.

”Oftast händer det inte
så mycket. Men så finns
det sällsynta tillfällen när
allt händer nästan på en
gång”

KRISTOFFER SAHLÉN arbetar som
lärare i fotografi på gymnasienivå samt som
naturfotograf med inriktning främst på
skogens djur och fåglar. Han är en omtyckt
föredragshållare och hans bilder syns ofta i
jakt-, natur- och fototidningar. Han är med
lem i Naturfotograferna/N. Hans första bok,
Nära, gavs ut på Votum 2016.
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Carl-Axel Fall. foto: Karin Alfredsson & Carl-Axel Fall

Vättern

fisk och fiskare
inbunden, 190x260 mm, 192 sidor
isbn: 978-91-88435-64-4
utkommer: december 2018

Märkvärdiga Vättern
Stor, djup och med kristallklart vatten. Vät
tern är på många sätt en märkvärdig sjö. Det
mest unika hittar man kanske ändå under
ytan. Ingen annan sjö i Sverige har en sådan
mångfald av värdefulla fiskarter.
I boken möter du kunniga fritidsfiskare
och även några av sjöns yrkesfiskare.
Mellan fiskeäventyren får du också kunskap
om fiskevården i sjön. Den har varit mycket
lyckosam.
Vättern är ett naturligt skafferi som om det
beskattas med sans kan förbli ett sådant ock
så för kommande generationer.
I Vättern kan du gratis fiska röding, öring
och lax. Du kan fiska stor gädda, färggranna
abborrar och andra arter. För tjugo år sedan
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intog signalkräftan Vätterns bottnar på bred
front. Sjöns krypande guld har fått fart på
fisket för både yrkesfiskarna och för allmän
heten.
Låt dig inspireras av erfarna fiskare som
berättar om var fisken finns, hur den beter
sig och hur den ska fångas.

Visste du att
… Vättern är Europas
femte största sjö efter
Ladoga, Onega, Vänern
och Peipus.
… det finns 31 fiskarter
i sjön.
… på Vätterns djupbotten
finns det cirka 5000 kryp

CARL-AXEL FALL, journalist och chefredak
tör på Sveriges Natur, Naturskyddsföreningens
tidning. Projektledare för fyra årsböcker från
Naturskyddsföreningen, har även medverkat i
Svenska Turistföreningens årsböcker och tid
ning. Som frilans skriver han om bostäder, fiske
och miljö. Detta är hans första egna bok.

per kvadratmeter.
… det finns 111 registre
rade skeppsvrak.
votum & gullers förlag • 2018
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Hedvig Hedqvist & Christina Mattsson

Jobs
keramik och textil
lisbet jobs och gocken jobs,
två systrar – två konstnärskap
inbunden, 240x260 mm, 256 sidor
isbn: 978-91-88435-61-3
utkommer: oktober 2018

Keramik & textil
Jobs keramik och textil är en rikt illustrerad
bok om keramik- och textilkonstnärerna
Lisbet och Gocken Jobs. För första gången
placeras de välkända systrarnas konstnärskap
i ett stilhistoriskt sammanhang.

blandning av barndomsminnen och hemtam
vardagsglädje. Längtan efter mjukare tilltal
och bilder som ger associationer till ett an
nat klimat – sommar och en värld utan ter
ror – är åter kusligt aktuella.

För många, både yngre och äldre, är sys
trarna Jobs formgivning med spirande väx
ter, smultron på strån, blåbär och hallon en

Det är ingen tillfällighet att deras blom
mande mönster har blivit nyupptäckta
klassiker – kopplade till andra klassiker.
Romanen Jerusalem av Selma Lagerlöf är
i sin senaste utgåva för Bonniers Klassik
erserie klädd med Gocken Jobs mönster
”Granatäpplen”. Även de övriga Lagerlöfromanerna har som ett tecken i tiden mön
ster från Jobs produktion.
Modeskaparen Carin Rodebjer har också
valt att arbeta med ett mönster av Gocken
Jobs i en av sina kommande kollektioner.

SYSTRARNA LISBET OCH GOCKEN JOBS
utbildade sig till keramiker på Tekniska skolan i Stock
holm och kom sedan att följas åt och arbeta sida vid
sida i samma ateljé, men som två självständiga konst
närer. Totalt ritade systrarna cirka 100 mönster för
textil metervara med blommande namn som Aurora
(1956) av Lisbet Jobs eller Trollslända (1945), Ros och
lilja (1946), Granatäpple (1961) och Rabarber (1968) av
Gocken Jobs. Därtill kommer ett stort antal mönster
för tavlor, schaletter, dukar, näsdukar, bonader och
tabletter. Den konstnärliga kvarlåtenskapen (skisser,
textilier, keramik, arkiv) efter Lisbet Jobs och Gocken
Jobs finns sedan 2009 i Nationalmuseums arkiv.

”För många är Jobs mönster
med spirande växter en bland
ning av barndomsminnen och
hemtam vardagsglädje”

HEDVIG HEDQVIST, en av Sveriges främsta
designskribenter, är från början utbildad inrednings
arkitekt. Hon har skrivit om form och design i bl a
Svenska Dagbladet, Arkitektur, Form, Femina, Resi
dence, Sköna hem och Vi. Hon har också skrivit och
medverkat i flera böcker om design, konsthantverk
och arkitektur, Svensk Form. Internationell Design
(2003), Modernt svenskt tenn (2004) och Stora boken
om inredning (2008).
CHRISTINA MATTSSON, känd folklorist och
visforskare, musikradiomedarbetare och tidigare
styresman för Nordiska museet (2001–2015).
Hon har varit rikskanalchef för P2 Sveriges Radio
1992–1998. Hon har skrivit ett stort antal böcker,
artiklar och uppsatser i folkloristiska ämnen, bland
annat Helan går (1989, omarb 2002), Från Helan till
Lilla Manasse (2002), en biografi om tonsättaren
Lille Bror Söderlundh (2002) och nu senast Juvelarian
(Votum Förlag 2017) om stölden av Christina
Nilssons smaragder från Nationalmuseum.

votum & gullers förlag • 2018

15

Emmalena & Hans Flyman

Kärleken till en kör
körsång, hälsa & harmoni
inbunden, 190x240 mm, 160 sidor
isbn: 978-91-88435-65-1
utkommer: november 2018

Glädje, gemenskap och glöd
Åtminstone 500 000 svenskar runt om i
landet sjunger i kör. Vad är kraften bakom
denna enorma folkrörelse? Här får du möta
engagerade människor bakom statistiken.
Personliga berättelser som belyser körsångs
fenomenet från många olika perspektiv var
vas med intressanta fakta och reflektioner.
Körsångare, körledare och körcoacher. For
skare och kompositörer. Alla vittnar om
glädjen och gemenskapen och det unika
med just körsång.
Körsång ger glädje och energi, men vad
händer egentligen i kroppen när vi låter våra

röster blandas till harmonier? Vad säger for
skarna om de senaste rönen kring kör och
hälsa? Hur är det att vara korist i Göteborg
soperan? Eller att vara ett gäng tenorer i
kyrkokören? Körsång som ett ”friskispass” –
hur fungerar det? Vilka förmågor borde den
ultimata körledaren ha? Hur går det till att
skriva musik för en kör?
Boken bjuder på igenkännande leenden,
sprider spännande kunskap och ger inspira
tion till fortsatt sångglädje.
Välkommen in i körens klappande hjärta!

Körsång har visat sig ge
positiva effekter …
Vem har inte själv upp
levt hur man känt sig
trött och sliten och
övervägt att hoppa över
körövningen, för att
sedan studsa därifrån

EMMALENA OCH HANS FLYMAN bor i
Karlstad och 2017 gav de ut boken Kärleken till en ö
– och vägarna dit på Votum Förlag. Nu har de tagit sig
an ett annat ämne som ligger dem varmt om hjärtat –
nämligen körsång.

med ny energi?
votum & gullers förlag • 2018
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Anders Engman foto och Inga-Britt Liljeroth red

Blänk av verklighet
anders engman pressfotograf
inbunden, 210x240 mm, 224 sidor
isbn: 978-91-88435-57-6
utgiven: september 2018

Ett stycke fotohistoria
Anders Engman blev en av de främsta bild
berättarna under de åren då pressfotografi
värderades högt på landets redaktioner.
Många av de bilder vi idag ser som klassiska,
är Anders Engmans verk. Bland dessa bilder
finns ikoniska foton på Olof Palme, Moder
Teresa och närgångna krigsskildringar från
Vietnamkriget.
År 1956 sänds den 23-årige fotografen An
ders Engman till Ungern för att skildra den
uppflammande revolten. Det blir inledning
en till en lång yrkesbana som pressfotograf
med uppdrag i stora delar av världen.
Uppdragen växlar. Snabba kast mellan
vardagsbilder från Sverige och skildringar av
krigen i Mellanöstern, Vietnam och Bangla
desh. Spännande möten med Indira Gandhi,
Vilhelm Moberg och … ”James Bond”.
Dåtidens stora reportagetidningar som
Vecko-Journalen och SE publicerar bilder
na, ofta med texter av uppburna journali
ster som Barbro Alving och Ulf Nilson, men
även författare som Lars Forssell.
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Blänk av verklighet gör nedslag i Anders
Engmans fotografiska liv, ett tidsdokument
och ett stycke fotohistoria från en tid då den
tryckta stillbilden var en väsentlig del av ny
hetsförmedlingen.

Med ett skarpt öga, snabb
reaktionsförmåga och gott
omdöme i trängda situation
er blev Anders Engman en
ledande bildreporter i sin
generation, oavsett om upp
dragen gällde främmande
länder, svensk landsbygd eller

ANDERS ENGMAN har en lång yrkesbana
som pressfotograf med uppdrag i stora delar av
världen. Bl.a. som anställd på tidskriftsförlaget
Åhlén & Åkerlunds avdelning ”Kamerabild”, där
några av landets skickligaste fotografer var verk
samma, kom bilderna att publiceras i dåtidens
stora reportagetidningar. Verksam som förelä
sare i bildjournalistik, som krönikör i tidningen
FOTO under rubriken ”Bakom Kulisserna” och
senare även i facktidningen Journalisten med
krönikan ”Anders Engman”. Hans fotografier
finns att se i såväl Moderna Museets samling av
fotografi i Stockholm som i Prints & Photogaphs
Division på Library of Congress i Washington.
INGA-BRITT LILJEROTH, gift med Anders
Engman, bildredaktör och grafisk formgivare. Ef
ter examen från Konstfackskolan och anställning
som bildredaktör på läromedelsförlag utbildad
till formgivare med examen från Den Grafiske
Højskole i Köpenhamn. Verksam som förelä
sare och anordnat egenproducerade kurser i
bildredaktionellt arbete och grafisk formgivning
samt undervisat på Grafiska Institutet i formgiv
ning. I boken står Inga-Britt Liljeroth som redak
tör, för idéupplägg, bildurval och formgivning.

sportens värld.
votum & gullers förlag • 2018
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Catharina Sundholm Miller & David Miller

På spaning efter
kända författare
norden & brittiska öarna
inbunden, 210x230 mm, 176 sidor
isbn: 978-91-88435-63-7
utkommer: november 2018

Bakom berömda skrivbord
Nu är det dags att damma av de gamla klas
sikerna – eller att lära känna dem!
Slumpen fick styra när Catharina & Da
vid Miller lärde känna varandras respe
ktive hemland. Den ena född och uppväxt i
Sverige och den andre i England. Och vad
kan vara bättre än att ”besöka” berömda och
klassiska författare?
”Att få möta ungdomsårens favoriter på
hemmaplan var förstås väldigt spännande.
Och vi fann att våra författare hade myck
et att säga om och till varandra. Alla är inte
’riktiga’ författare, och några hör defini
tivt inte hemma i litteraturens finrum. Som
Enid Blyton, ett tag portförbjuden på sven
ska bibliotek. Och Ian Fleming – vem läste
egentligen James Bondböckerna?”
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I boken har paret hittat eller i många fall
återknutit bekantskapen med många av de
klassiska författarna – i Norden och på de
Brittiska öarna – och gjort strandhugg vid
berömda skrivbord. Vi tas med till plats
er och miljöer där de klassiska romanerna
skrevs och i många fall utspelade sig.
Välkomna att följa med på spaning – inte
bara från fåtöljen!

”Ian Flemings tid som
hemlig agent och spion
under andra världskriget
gav honom idén till James
Bond, men Fleming har
också har skrivit barn
boken Chitty Chitty Bang

Bang. Spänningen byggs
upp på samma sätt som
i Bondböckerna och eft
er alla äventyr väntar
belöningen. Inte i form
av en martini förstås, utan
en chokladkola”

Reportageteamet CATHARINA & DAVID
MILLER delar sin tid mellan Sverige och Eng
land. I mer än ett decennium har de uppsökt
klassiska författare i deras egen miljö, nyfikna
på hur den har påverkat deras författarskap.
Catharina har en bakgrund som lärare, kulturjo
urnalist och översättare, David har ansvarat för
miljö och planering i County Durham i nord
östra England. Båda älskar att vandra – gärna i
berömda författares fotspår.

votum & gullers förlag • 2018
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Lustenbåtarna på Klarälven
Helena Lundgren Landin
votum

Lustenbåtarna
på Klarälven
Helena Lundgren Landin
votum

Helena Lundgren Landin

Lustenbåtarna
på Klarälven
inbunden, 200x240 mm, 160 sidor
isbn: 978-91-88435-60-6
utgiven: september 2018

Flottningens historia
Under lång tid var flottningen en av de
största industrierna i Sverige och syssel
satte som mest ett par tusen personer om
året bara i Värmland. Lustenbåtarna som
användes för bogsering av virke från Deje
till Karlstadsområdet kom att bli karakter
istiska för flottningen på Klarälven, som
var Sveriges sista flottled. Här flottade man
ända fram till 1991.
Det var för många ett säkert vårtecken varje
år då Lustenbåtarna återigen började dra
sina bogsersläp genom Karlstad. Idag är de
borta men minnena lever kvar.
Den här boken handlar om båtarnas histo
ria, ett ämne som ingen tidigare skrivit om.
Texterna är baserade på ett 20-tal intervjuer
gjorda med anställda inom Klarälvens
flottningsförening som gjordes i samband
med att flottningen lades ner samt intervjuer
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gjorda av författaren själv mellan 2014–
2018. Bildmaterialet är hämtat från såväl
museer som privata samlingar och boken ger
därmed en unik inblick i båtarnas historia,
där de som jobbade ombord själva berättar
om sina minnen.

Lusten ett har inget vett
Lusten två kan inte gå
Lusten tre går på sne’
Lusten fyra kan inte styra
Lusten fem går med kläm
Lusten sex äter kex
Lusten sju gick itu
Lusten åtta sitter på en potta
Lusten nio går på bio
Lusten tio åker till Rio
Lusten elva går på ”älva”
Lusten tolv har inget golv

HELENA LUNDGREN LANDIN, Fil. Mag.
i Konstvetenskap, har tidigare arbetat som
guide vid bland annat Dyvelstens flottnings
museum. Hon har även skepparexamen och
maskinistexamen och arbetar till vardags med
underhåll av gamla flottningsbåtar hos Pråm
kompaniet. Utöver detta reser hon runt och
håller föredrag om flottningens historia. Flott
ningsbåtar är ett av hennes största intressen.

votum & gullers förlag • 2018

23

VÄRLDENS SJUNDE SKÖNHET
VÄRLDENS SJUNDE SKÖNHET

FÖRR OCH NU

BOHUSKUSTEN

BOHUSKUSTEN
FÖRR OCH NU

Stefan Edman text och Jan Töve foto

världens sjunde skönhet
STEFAN EDMAN JAN TÖVE

BOHUSKUSTEN
förr och nu
STEFAN EDMAN

VOTUM

JAN TÖVE

VOTUM

inbunden, 215x265 mm, 304 sidor
isbn: 978-91-88435-39-2
utgiven: juni 2018

Världens sjunde skönhet
Det här är den nya stora boken om Sveri
ges saltaste kust. Om hav, båtar och fiske,
vardagsliv och sommarflärd. Om konstnär
er, författare och rebeller, och en berömd
engelsk 1700-talsfeminist på visit. Om hur
kylan och en galen krigarkung gjorde bo
husläningarna till svenskar.
Stefan Edman är på sitt allra bästa berättar
humör och serverar mängder av nyttiga och
underhållande fakta. Jan Töves mästerliga
fotografier skildrar Bohuskusten ur många
perspektiv, i storm och stiltje, sol och snö.
Historiska bilder kompletterar.

BOHUSKUSTEN förr och nu är en bok för
oss som redan älskar detta fascinerande
gränsland – av CNN rankat som världens
sjunde skönhet! Och för alla er som ännu
inte varit här men är nyfikna. En bok för bo
husläningar och besökare, för bryggan, bad
stranden, båten. Och vintriga läskvällar.

”Sällan har en faktaspäckad
bok varit så lättläst …
Härliga bilder”
/Bohusläningen

STEFAN EDMAN är biolog och författare till drygt 45
böcker, bl a Jordens sång, Planeten Havet, Västkust, Kosterhavet. På Votum & Gullers Förlag har han gett ut Erik
och Sigvard, Havsblänk och tillsammans med Jan Töve
Matsmart (prisad av Måltidsakademien) och Röster från
skogen. Stefan har mottagit Harry Martinsons jubileums
pris och kungens silvermedalj.
JAN TÖVE är fotograf och skribent med fokus på män
niska, landskap och samhälle, vilket kommer till uttryck i
de egna böckerna Riverside/Viskan, Silent Landscape och
Faraway Nearby. Därutöver två egna titlar och 13 böcker
tillsammans med andra författare. Genom åren har han
erhållit åtskilliga priser och stipendier samt ställt ut på ett
flertal platser både i Sverige och utomlands.
votum & gullers förlag • 2018

25

Jovan Radomir

– mat, människor
och minnen

Balkan

JOVAN RADOMIR

mat, människor och minnen

VOTUM

inbunden, 210x250 mm, 168 sidor
isbn: 978-91-88435-53-8
utgiven: augusti 2018

Mat, människor och minnen
”Följ med mig på en resa till Balkan. Det blir
en resa i minnen från morföräldrarnas gård i
Jugoslavien på 70-talet med böljande majsfält.
Här har vi alltid satt oss till bords och låtit ge
menskap, hemlagade rätter och lokala dryck
er förenas i en välsmakande måltid. Det här
är inte en traditionell kokbok, snarare en kär
leksförklaring till mina rötter. Med den här
boken vill jag väcka din nyfikenhet att lära dig
mer om våra mat- och dryckestraditioner, vår
nobelpristagare, hur vi fikar och att vi älskar
att grilla – mer än något annat.
Lär dig mer om ajvar, pita, knedle, kvitten,
rakija, tryffel, det lokala vinet och livet på
landet. Låt dig inspireras av de rätter vi jug
gar alltid pratar om. För visst känner du ock
så en jugge!?”
Balkan - Mat, människor och minnen är den
perfekta presenten för den matintresserade,
den Balkanintresserade eller den levnads
glada.
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”Det är en underbar bok
med skön och intressant
story om ett fint arv som
många invandrade juggar
med stolthet bär med sig,
det är intressanta berät
telser och såklart recept
och bilder på mat som alla
borde testa någon gång.
Rekommenderas till alla,

JOVAN RADOMIR
I sin första bok, Mitt Balkan, tog tv-profilen Jovan
Radomir ett kliv in i böckernas värld. Här fortsät
ter Jovan sin resa och delar med sig av sin barn
doms recept, minnen och historier, allt med en
klart lysande kärlek till en region som många har
missat, eller gärna återvänder till.
Jovan Radomir är en mycket uppskattad och
efterfrågad talare och reser land och rike runt för
att tala om Balkan och dess influenser i Sverige.

oavsett bakgrund.”
/Patrick Ekwall
votum & gullers förlag • 2018
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Tårtor
Nyttigt
& gott

Kersti Liljeqvist Zebeda

VOTUM

BAKA UTAN
GLUTEN,
MJÖLK OCH
VITT SOCKER

KERSTI LILJEQVIST ZEBEDA

Tårtor

nyttigt & gott
inbunden, 173x220 mm, 112 sidor
isbn: 978-91-88435-55-2
utgiven: augusti 2018

Nyttigt & gott
Den här boken är till dig som vill vidga dina
vyer om tårtor; testa nya ingredienser att baka
med och upptäcka att en tårta kan vara nyttig
och god – samtidigt! Och att det faktiskt är gan
ska lätt att baka lite mer hälsosamt.
I den här boken är alla tårtor glutenfria,
mjölkfria och fria från vitt socker.
– Jag älskar tårtor! Men vanliga tårtor är oftast för
söta och sliskiga (tycker jag). Därför har du här en
bok med bara rena, fina, nyttiga och goda tårtor. Bara
rena fina råvaror. Jag använder mycket nötter, mandlar, fröer, frukt, kokos, bönor och ärtor … och tänk att
det kan bli så gott, med bara mat i tårtorna!
Testa recepten och hitta dina favoriter. Kanske
fastnar du för en tårtbotten i ett recept, fyllningen i
ett annat och toppingen från ett tredje.
Jag hoppas att mina recept ska inspirera dig och
gör att du vågar prova dig fram till det du tycker
bäst om. Till din favorittårta.
Jag önskar dig en härlig – och nyttig – bakning!
					Kersti
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KERSTI LILJEQVIST ZEBEDA har de
senaste 15 åren arbetat med choklad. Hon
föreläser om Choklad, Kropp & Hälsa och
har tidigare gett ut boken Chokladbollar
– nyttigt & gott på Votum. Kersti är också
sjuksköterska och har flera vidareutbildningar
inom idrott, massage, kost & näring.

Tidigare utgiven i serien:

Sugen på nåt gott?
I den här boken hittar du de mest fantastiska choklad
bollarna, 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 mellanmålet och bollar för den
fina bjudningen. Ja, faktiskt också recept till en choklad
bollslunch!
Kersti Liljeqvist Zebeda

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

Kerstin Bengtsson

Kerstin Bengtsson

Åkes värld
bilkyrkogården
VOTUM

inbunden, 215x260 mm, 120 sidor
isbn: 978-91-88435-52-1
utgiven: juni 2018

Åke och hans värld
Bilskroten på Kyrkö mosse lämnar ingen
oberörd. Den är mer än bara ett mecka för
alla bilintresserade. Den är ett stycke svensk
historia från en inte alltför avlägsen tid.
Här står ett hundratal bilar, gamla och
ännu äldre, parkerade rakt in i skogen.
Det är en motsägelsefull och mycket unik
plats, bilarnas förfall står i skarp kontrast
till naturens kraft som obönhörligt tar över.
Många tycker att det är det vackraste de sett.
Andra tycker att det är vidrigt och en skam
för kommunen.
Kyrkö mosse blev riksbekant under några år
i slutet av 1990-talet. Skulle man sanera om
rådet, betrakta bilarna som värdelöst skrot
eller var detta ett kulturminne som borde
bevaras?
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Efter många turer valde Tingsryds kom
mun att freda platsen till år 2050. Beslutet
hälsades med tillfredsställelse av många och
mossen är i dag kommunens mest besökta
turistattraktion.
Kerstin Bengtsson har sedan 1980 mer eller
mindre regelbundet återvänt för att med
sin kamera skildra hur ”Åke på Myren”,
mossens ägare, levde och vad som hände
med bilarna.
Den digra dokumentationen har nu
resulterat i en reportagebok som skildrar
bilarnas förfall på mossen, Åkes livsöde,
samt hennes personliga minnen och
upplevelser av platsen.

”När jag steg ur bilen klev
jag rakt in i ett scenario
av overklighet … det såg
både spöklikt och frid
fullt ut på en och samma
gång. Man fick känslan av
att det hänt en katastrof,
som gjort att förarna läm
nat sina bilar i hast, en del
hade inte ens haft tid att
stänga dörrarna”

KERSTIN BENGTSSON (1951) är född och
uppvuxen i Småland, närmare bestämt i det lilla
samhället Ryd, som ligger på gränsen till Blekinge.
Sin första kamera fick hon som tioåring av sin
pappa, en Konica med inbyggd blixt. Under en
fotokurs 1980 upptäckte Kerstin ett säreget
motiv utanför sin hemby Ryd, bilskroten på Kyrkö
mosse. Hon fascinerades av den gåtfulla, ödsliga
och nästan spöklika stämningen som fanns här.
Kerstin återvände många gånger och blev så
småningom god vän med ägaren Åke. 1996 hade
Kerstin en utställning med de fotografier hon tagit
på Åkes skrot. Utställningen väckte uppmärksam
het i lokalpressen och platsen blev allmänt känd.

votum & gullers förlag • 2018
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Carin Bergström

Albertina
och Viktor
Emigranterna som återvände

Carin Bergström

Albertina och Viktor
emigranterna som återvände
votum

inbunden, 145x210 mm, 144 sidor
isbn: 978-91-88435-51-4
utgiven: maj 2017

Amerikaresenärernas dilemma.
Stanna eller åka tillbaka?
Albertina kom från en liten gård i Värmland
och emigrerade 1893 till USA. Viktor kom
från fattiga förhållanden i Stockholm och
utvandrade sex år senare. De träffades i New
York och återvände till Sverige var för sig
1906 respektive 1905.
De tillhörde den grupp av tvåhundratusen
svenskar som återvände till hemlandet efter
många år i USA – den grupp som vi inte vet
så mycket om. Varför återvände dessa män
niskor och hur gestaltade sig deras fortsatta
liv i Sverige? Man vet att kvinnorna återvän
de i mindre omfattning än männen. Vad
berodde det på?
I Albertina och Viktor – Emigranterna som
återvände, gör historikern Carin Bergström
en djupdykning i sina farföräldrars historia.
Hon minns dem från sin barndoms Karlstad.
De var uråldriga, respektingivande och djupt
religiösa och berättade aldrig någonting
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om sina år i Amerika för sina barnbarn.
Författaren menar att farföräldrarnas tid i
Amerika och deras klassresa när de kom
tillbaka starkt färgade av sig på hennes egen
tonårstid – präglad som den var av flickskola,
killar, dubbelmoral och hålfotsinlägg i
50-talets Sverige.

”Vi visste att de bott i
Amerika i många år, och
att de hade varit nästan
fyrtio när de fick sitt enda
barn, vår pappa, kunde
vi själva räkna ut. Men
hur deras liv i Amerika
gestaltat sig och varför
de återvände till Sverige
hade vi ingen aning om”

CARIN BERGSTRÖM är fil dr och docent
i historia och har varit museichef på Sko
klosters slott och överintendent för Kungl.
Husgerådskammaren med Bernadotte
biblioteket. Hon är ledamot av den Värm
ländska akademien och har gett ut ett antal
böcker i kulturhistoriska ämnen bland annat
på bokförlaget Atlantis. Stina Piper. Grevinna
i 1700-talets Sverige (2007), Självständig
prinsessa. Sophia Albertina 1753–1829
(2011), Passion och skilsmässa – om spruckna
äktenskap inom högadeln vid sekelskiftet
1800 (2013) samt på Natur & Kultur Mitt
i byn. Med kyrkan som följeslagare genom
Sveriges historia (2015).
votum & gullers förlag • 2018
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Anders Ejdervik text och Mikael Svensson foto

Delsjön

där stad och vildmark möts
inbunden, 240x270 mm, 232 sidor
isbn: 978-91-88435-38-5
utgiven: maj 2018

Där stad och vildmark möts
Följ med till Delsjöområdet – oasen som
gränsar till Göteborg, Härryda, Mölndal
och Partille. Delsjöområdet är välbesökt.
Över en miljon besök under ett år, men du
behöver inte trängas. Området är stort och
smultronställena är många.
Naturfotografen Mikael Svensson och
författaren Anders Ejdervik har vandrat i
området under alla årstider. De har besökt
platser både nära väg och långt in i skog och
mark.
Den här boken bygger på deras upplev
elser. De tar dig med på sina turer. De har

gjort besök i isig vinter, spirande vår och lju
vlig försommar. De har vandrat i den fagra
sommaren och genom storslagen höst till
ännu en vinter.
De har besökt golfbanor, vattenverk och
polisens rytteri. De har beundrat utsikten
från telemasten. De har hälsat på hos sport
fiskarna, paddlarna och roddarna. De har
träffat fantastiska människor som delat med
sig av kunskaper och erfarenheter från vild
marken mitt i stan.

”Ljuset, perspektivet,
blicken, tajmingen skapar
inte en klyschig känsla av
magi utan förhöjer en redan
vacker verklighet”
/Johan Lindqvist,
Göteborgs-Posten

MIKAEL SVENSSON är frilansfotograf, bosatt i
Mölndal. På jakt efter det perfekta ljuset bär han
runt på sin kamerautrustning. Han har tidigare bland
annat givit ut fotoböcker om Mölndalsån, Dalälven
och Nordens längsta vattendrag. Han är medlem i
föreningen Naturfotograferna/N.
ANDERS EJDERVIK är bosatt i Grövelsjön och
Göteborg och har bland annat skrivit böcker om
Grövelsjön. Han är pensionerad NO-lärare som
undervisat både små och stora. Han har också varit
projektledare på en eftergymnasial utbildning för na
turguider. Föreläser gärna om ämnen som han kan.
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Gömda oaser i och runt Göteborg

Mats Andréasson och Ulf Moback text,
Krister Engström foto

Värt en omväg
gömda oaser i
och runt göteborg

Mats Andreásson, Krister Engström & Ulf Moback
vot u m

inbunden, 250x270 mm, 200 sidor
isbn: 978-91-88435-50-7
utgiven: augusti 2018

Följ med utanför det redan kända
Man behöver inte resa långt för att upp
täcka nytt – ibland räcker det att vända sig
om och ta en annan väg. Bortom stadens
brus och vardagens vanliga väntar spän
nande platser att utforska.
Många av de gömda och ibland bortglöm
da oaserna ligger alldeles framför oss,
mitt i staden. Vi söker oss till mer eller
mindre kända, och i vissa fall slutna eller
reserverade, platser i Göteborgsområdet –
alla lättillgängliga och på bekvämt avstånd.
Här kan man finna en plats för en stunds
rekreation, inspiration och miljöombyte,
men även ett ställe för återhämtning.
Vi vill göra dig nyfiken på något nytt i
din närhet. Därför har vi valt ut oaser av
varierande karaktär, som av olika skäl är
värda en omväg.
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”Finns det något roligare
än att få veta nya fakta om
gamla favoritplatser? Det
skulle i så fall vara att få
veta gamla fakta om nya
favoritplatser … Nya tider
och gamla. I boken finns
många fler lockande tips.
Jag tror jag börjar med
Oscar II:s fort”
/Viveca Lärn,
ur förordet

MATS ANDRÉASSON är ingenjör med lång erfa
renhet av vatten och miljöfrågor. Under arbetet med
denna bok har det varit särskilt lockande att utforska
och förmedla Göteborgs vattenvägar, från källor till
älv. Tidigare böcker av Mats, Nordens längsta vattendrag, Den ljusnande framtid är vår, Luleälven – möten i
norr och Sveriges sjöar – en del av oss.
ULF MOBACK är landskapsarkitekt och har arbetat
för Göteborgs stad under nästan hela sitt yrkesliv.
Genom sina olika arbeten på såväl parksidan som
stadsbyggnadskontoret har Ulf sett många kända och
mindre kända delar av Göteborg med omgivningar
och önskar med denna bok inspirera fler att upptäcka
några pärlor i Göteborgsområdet.
KRISTER ENGSTRÖM är fotograf. Mycket av det
han fotograferar har arkitektur i fokus och särskilt
kulturhistoriska miljöer ligger honom varmt om hjär
tat. Mellan uppdragen för olika byråer och magasin
jobbar han med bokprojekt. Krister har tidigare gett
ut böckerna Stationshus-Järnvägsarkitektur i Sverige,
Guide till Göteborgs arkitektur, Västsvenska slott och
herrgårdar samt Arkitekter och fasader.
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SOTVATTEN

JOHAN HAMMAR

En värld av liv
JOHAN HAMMAR
VOTUM

Johan Hammar

Sötvatten

SOTVATTEN
En värld av liv

en värld av liv

VOTUM

2017-12-28 20:13

inbunden, 235x280 mm, 208 sidor
isbn: 978-91-88435-28-6
utgiven: februari 2018

En värld av liv
Sötvatten är en förutsättning för allt liv.
Vattnet skänker oss också glädje, vi hämtar
kraft och söker stillhet. Den här boken tar
dig med på en fascinerande resa till vattnets
världar i sjöar, åar och älvar. Men också upp
bland molnen ovanför Sarek, till tusenåriga
glaciärer och ner i den kristallklara kallkäl
lan.
I Sverige finns fantastiska vattenmiljöer där
det myllrar av liv. Sötvattenspecialisten,
fotografen och filmaren Johan Hammar har
sedan barnsben snorklat omkring i sjöar och

åar. Med sin bok vill han visa de fantastis
ka världar av liv vi har alldeles nära oss. En
gagerat och initierat berättar han här om
miljöer han besökt och om arter han mött.
Genom att scanna de QR-koder som finns
i boken kan du lyssna på när isen sjunger,
höra hur en källa låter eller låta dig uppslu
kas av storlommens stämningsfulla rop över
sjön. Du kan även se filmer och få aktuell in
formation om vart några av arterna i boken
observerats de senaste 30 dagarna.

”Jag har aldrig tidigare känt
mig lika lockad att ta på ett
cyklop och dyka ner i ett kärr
ute på en myr, som under
läsningen av boken”
/Björn Schagerström,
dagensbok.com

JOHAN HAMMAR, biologen som blev fotograf
och filmare. Efter 15 år som specialist på sötvatten
arbetar han sedan 2013 som fotograf och filmare på
heltid. Hans bilder och filmer publiceras och visas
både i Sverige och utomlands.
Johan är en mycket uppskattad föredragshållare
som trollbinder publiken med sitt kunnande och
engagemang. Flera av hans utställningar har turnerat
runt i Sverige under flera år, från Abisko i norr till
Falsterbo i söder. Arbetet med boken har tagit
honom till några av Sveriges största, längsta, klaraste
och kallaste vatten. Upp i luften och ner under ytan.
En fascinerande upptäcktsresa i svenska sötvatten.
votum & gullers förlag • 2018
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Torbjörn Skogedal

Hornborgasjön
lockelsens landskap
inbunden, 250x270 mm, 240 sidor
isbn: 978-91-88435-46-0
utgiven: februari 2018

Lockelsens landskap
Det finns många fantastiska platser i Sverige.
Hornborgasjön och dess omgivningar hör
till de yppersta i landet: tranorna, det övriga
djurlivet och landskapet runt sjön.
Boken är en upplevelsebok om vad som
väntar den som ger sig tid att kika på na
turen och landskapet vid sjön.
Här behandlas i text och bild året från
vinter till vinter, och bygger till stor del på
författarens egna upplevelser och iaktta
gelser i naturen. En del välkända och några

mera okända. Boken kan sägas vara en be
traktares ”rapport” från det senaste decen
niet vid Hornborgasjön, men här finns även
en historisk tillbakablick.
Boken innehåller över 300 foton, av växtoch djurlivet men även av landskapet runt
sjön – hur det skapades, har utvecklats ge
nom årtusenden, och framför allt varför tra
norna valt att stanna här för sin spektakulära
trandans.

”Det är svårt att tänka sig
en mer inspirerande läsning
inför ett besök vid Horn
borgasjön och efter en ge
nomläsning är chansen stor

TORBJÖRN SKOGEDAL är professionell
fotograf på heltid sedan många år, med huvud
saklig inriktning mot natur- och landskapsfoto
grafi. Är utbildad inom bl a biologi och geografi.
Hans bilder finns spridda främst i Sverige men
även över hela världen oftast i övriga Europa
och Nordamerika. Har tidigare givit ut ett
flertal böcker tillsammans med författare, där
Torbjörn stått för hela bildmaterialet. Hornborgasjön – Lockelsens landskap är den första helt
egna boken.

att det inte bara är tranorna
som kommer locka”
/natursidan.se
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Mellan himmel och helvete

Mellan

himmel och helvete

Bemålade kyrktak
i Göteborgs stift 1697–1812

Kajsa Nyström Rudling

Kajsa Nyström Rudling

Mellan himmel
och helvete

Votum

Votum

Kajsa Nyström Rudling

bemålade kyrktak i göteborgs
stift 1697–1812
inbunden, 230x265 mm, 274 sidor
isbn: 978-91-88435-49-1
utgiven: april 2018

Bemålade kyrktak
En blick upp i kyrkans takvalv. Vad ser du?
Himmel eller helvete?
Västsveriges bemålade takvalv är unika i
sitt slag. När kyrkorna rustades upp i slutet
av 1600-talet och under 1700-talet, byggdes
trävalv över kyrkorummen, som gav fantas
tiska ytor som kunde prydas med oljemål
ningar. Takvalven kallades himlingar och det
var precis vad de var. De pryddes oftast med
moln och änglar, men även med bibliska his
torier och ofta även ett helvete som kontrast
till saligheten.
För första gången har samtliga beva
rade tak i Göteborgs stift dokumenterats,
beskrivits och analyserats. Varje kyrka har
fått ett uppslag i boken, vilket gör att den
blir en överskådlig guidebok för den nyfikna
kyrkoturisten. Förutom kyrkobeskrivningar
na finns inledande artiklar som sätter in tak
målningarna i sitt sammanhang, skrivna av
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experter inom respektive område. Här finns
också biografier över konstnärerna, som i de
flesta fall tillhörde Göteborgs Stads Konstoch Målareämbete grundat 1702. Eftersom
många takmålningar har varit övermålade
och togs fram under 1900-talet finns i bo
ken flera takmålningar som inte tidigare
beskrivits i bokform.
Kajsa Nyström Rudling är konservator
och antikvarie.

Boken är utgiven i ett
samarbete med Göteborgs stift
och Västarvet.

Kyrktaksmåleri.indb 98

2018-02-23 11:46:19

Kyrktaksmåleri.indb 171

Kyrktaksmåleri.indb 4

2018-02-23 11:42:29

Kyrktaksmåleri.indb 199

2018-02-23 11:53:46

2018-02-23 11:51:31

”Takmålningarna kallades
himlingar och det var
precis vad de är. Prydda
med moln, änglar och
bibliska berättelser och
ofta med ett helvete som
kontrast till saligheten”
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Red. Birgit Carlstén & Cecilia Davidsson

Ur Smålands skafferi
folk, föda och färdigheter
inbunden, 210x255 mm, 176 sidor
isbn: 978-91-88435-45-3
utgiven: januari 2018

Råvara: Småland
Övriga ingredienser: Smålands Akademi
Den här boken tar dig med på en matresa
genom Småland. Historia, kultur och mat
går hand i hand. Utvandrarnas korngryn
sgröt, äppelodlingar längs Vätterstranden
och kalaskokerskor berättar alla något om
det landskap där de föddes.
Kända smålänningar delar här med sig av
sina småländska recept och anekdoter kring
hur kända småländska matvaror kom till
som Bullens varmkorv och ostkaka, samt hur
nya rätter letar sig in i det småländska köket,
såsom falafel och ölbryggeri.
Du behöver inte vara smålänning för att
snålvattnet skall rinna till, här bjuds både
överdåd när tillfälle ges och överbliven sk
rapmat när utkomsten är skral i ett motsat
sernas landskap.
Här bjuds nedslag i den tunna mylla som
täcker Smålands urberg, tryfferat med några
recept och citat som väcker och förstärker
smaklökarnas bifall.
En brokig samling texter som gör kuli
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nariska, geografiska och historiska nedslag i
de små landen, lätt kryddade med småländs
ka ljud och läten.

”Säg aldrig förbindligt och
överslätande att det inte är så
noga med allas vårt ätande”
/Alf Henrikson

BIRGIT CARLSTÉN är skådespelare, sångare och
regissör sedan cirka 40 år. Född och uppvuxen i Hus
kvarna, utbildad vid Skara skolscen, Teaterhögskolan
i Malmö och vid privata sångstudier. Har erhållit ett
flertal priser och utmärkelser. Hon har hela landet
som arbetsfält, på scen och på rörlig bild, har skrivit
krönikor och artiklar, bor strax utanför Göteborg,
är vice ordförande i Alf Henrikson-sällskapet och
hedersledamot av V-Dala nation i Uppsala.
CECILIA DAVIDSSON är författare och lektor i
kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet. Född och
uppvuxen i Tolg och i Växjö, numera bosatt i Vax
holm. Utöver noveller, romaner och barnböcker
skriver hon lättläst litteratur. Bland annat har hon
gjort lättlästa versioner av Vilhelm Mobergs romaner
Utvandrarna och Invandrarna.
votum & gullers förlag • 2018
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Red. Helmut Bergold & Tomas Ekman

Vaskverket i
Johannesborg

koboltbrytning i historisk tid
inbunden, 169x239 mm, 124 sidor
isbn: 978-91-88435-47-7
utgiven: februari 2018

Koboltbrytning i historisk tid
Bland djupa skogar i Närke slumrar
minnet av en storindustri. Men kobolt
ruschen i Sydnärke är ett relativt okänt
fenomen. Den väckte drömmar och
skapade förmögenheter men underbart
var kort. Snart vände konjunkturerna och
kapitalet sökte nya vägar. Kvar fanns
gruvhål, byggnader och minnen.
När fabriksområdet behövde saneras
kunde en arkeologisk undersökning
väcka minnena till liv igen. Det här är
boken om koboltindustrin vid Johannes
borg, intill sjön Åmmelången i Sydnärke.
Boken berättar om hur och varför man
bröt kobolt. Vi får också veta hur man
förädlade den och hur den kom världen
till nytta. Porträtt av koboltruschens
män (och några kvinnor) fyller ut bilden.
Koboltens viktiga roll inom glas- och
keramikproduktion ges en initierad
skildring.
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Helmut Bergold, Mathias Bäck, Tomas Ekman,
Leif Karlenby och Johnny Rönngren är samtliga
yrkesverksamma arkeologer med många år i branschen
samt specialiserade bland annat inom industriarkeologi,
arkiv, glas och keramik.
Samtliga har bred erfarenhet av fältarkeologi och ar
keologisk dokumentation samt har skrivit eller deltagit
i flertalet publikationer. Författarna medverkar också
regelbundet som föreläsare på nationella och interna
tionella konferenser och seminarier.
Alla är medlemmar i Svenska Arkeologiska Samfundet.

Tina Axelsson foto och Marie Hållander text

Ibland när jag nästan
har vaknat
(el sistema)
inbunden, 230x285 mm, 128 sidor
isbn: 978-91-88435-44-6
utgiven: december 2017

Orkesterskolan El Sistema
Ibland när jag nästan har vaknat är en
bok om orkesterskolan El Sistema
Södertäljes första fem år. Tina Axels
son har varit med från starten med
sin kamera och dokumenterat både
vardag och konserter, bland annat
med samarbetspartnern Kungliga
Filharmonikerna. Marie Hålland
er har intervjuat elever, föräldrar,
musiklärare och orkestermusiker och
skrivit om musiken och livet. Det är
olika bilder och röster som här kom
mer fram. Ta del av dem. De är röster
från nuet. De blir röster för framtiden.

TINA AXELSSON har i över 20 år verkat som fotograf
och filmare. Hon har stor erfarenhet från en mängd olika
genrer såsom personporträtt, skivomslag, musikvideo,
reklam, reportage- och dokumentärfotografi samt böcker.
Hon har arbetat och fotograferat miljöer och individer
runtom hela världen och har med sitt nära och direkta
bildspråk under åren gjort sig till ett starkt namn både som
fotograf och filmare. Hon bor i Björkhagen, Stockholm.
MARIE HÅLLANDER debuterade som författare 2013
med den uppmärksammande prosalyriska boken Tjänster
i hemmet (Kabusa Böcker), en berättelse om att arbeta
inom hemtjänsten. Hon är också verksam som lärare och
forskare i pedagogik vid Stockholms universitet och har
skrivit den filosofiska studien Det omöjliga vittnandet: om
vittnesmålets pedagogiska möjligheter (Eskaton, 2017). Hon
är bosatt i Skärholmen, Stockholm.

Ibland när jag nästan har vaknat skriver
jag en sång, jag skriver den i huvudet, i
min tanke. När jag går upp och försö
ker spela den på fiolen låter det aldrig
riktigt likadant. Jag undrar, hur lång tid
det tar innan det låter likadant?
Elev 8 år, fiol
votum & gullers förlag • 2018
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Annika Eriksdotter

Kärrbackstrand
en fotografisk berättelse
inbunden, 240x250 mm, 208 sidor
isbn: 978-91-88435-48-4
utgiven: mars 2018

En fotografisk berättelse
I den här byn växte min far Erik upp, han
föddes 1929 på Benbengtheden, i ett hus
med nävertak och gråstensspis. Det var fat
tigt, farfar John jobbade i skogen och farmor
Astrid skötte gården, men farfar sa:
”Så länge det finns älg och tjäder i skogen
ska inte familjen behöva svälta.”
Det gjorde de inte heller, det fanns alltid
mat på bordet. Men det är länge sen nu –
den här boken handlar inte så mycket om
hur det var förr utan tar dig med hem till de
som bor här idag.
Mellan 2016 och 2017 reste jag omkring
mellan gårdarna och fotograferade de fast
boende i byn och bakom varje porträtt finns
en berättelse.
Kärrbackstrand är en plats precis som
vilken annan plats som helst. Det finns män
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niskor som bär på stor och varm kärlek, svår
sorg, som upplever ensamhet och hopplösh
et men också hopp och trygghet. Inte helt
oväntat ägnar sig många åt jakt och fiske,
men också åt musik, konst och hembygdsh
istoria.
Förvisso är det lång resväg till det mesta
såsom vårdcentral och skola. Det är inte
heller alltid som telefonen fungerar. Något
man däremot har tätt inpå husknuten är
naturen, stillheten och tystnaden. Invånarna
här verkar känna sig fria och när det behövs
hjälps man åt.
Kärrbackstrand – en fotografisk berättelse lyfter fram de människor som bor och
verkar här. I en av Sveriges många små byar.

Kärrbackstrand är en plats
precis som vilken annan
plats som helst. Det finns
människor som bär på stor
och varm kärlek, svår sorg,
som upplever ensamhet

ANNIKA ERIKSDOTTER, född 1962 i Södra
Finnskoga, är konstnär, fotograf, konst- och kyrko
pedagog. Hon är bosatt i Skoghall utanför Karlstad
där hon också har sin ateljé. Annika Eriksdotter är
representerad på ett 30-tal ställen, bland annat på
Upplandsmuseet i Uppsala, Region Värmland
European Office i Bryssel och Flemingsbergs kyrka
i Stockholm. Hon har ställt ut på ett flertal platser,
exempelvis på Liljevalchs vårsalong, Landskrona
konsthall och Värmlands museum. Hon är medlem
i Konstnärernas riksorganisation (KRO), Värmlands
konstnärsförbund och Centrum för fotografi.

och hopplöshet men också
hopp och trygghet.
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Louise Alvarsson och Jessica Eriksson (red)

Låt oss berätta

noveller från värmland
den tredje boken
inbunden, 128x162 mm, 176 sidor
isbn: 978-91-88435-68-2
utgiven: september 2018

Noveller från Värmland
Det här är den tredje novellsamlingen med
värmländska skribenter. Boken innehåller
ett tjugotal noveller med koppling till Värm
land, varav tre av dem är de vinnande bidra
gen i en novelltävling som även i år utlystes
i samband med projektet Värmland skriver.
Värmland skriver drivs i år med stöd av Rik
steatern Värmland.

Novellerna är skrivna av personer i olika åldrar
och med olika bakgrund, här några av dem:
Sofia Wadensjö Karén, VD på UR
Hans-Olof Boström, konstprofessor emeritus
Anna Ledin Wirén, fotograf
Sven Årnes, journalist
Roya Sarvestani, klubbarrangör och skribent
Asad Buda, projektledare och författare

Tidigare utgivna i serien:
Louise Alvarsson &
Jessica Eriksson (red)

Låt oss berätta

Låt oss
berätta

noveller
från värmland
den andra boken
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Louise Alvarsson &
Jessica Eriksson (red)

Låt oss
berätta
Noveller från Värmland

noveller
från värmland

inb, 128x162 mm, 192 sidor
isbn: 978-91-88435-31-6
utgiven: september 2017

inb, 128x162 mm, 250 sidor
isbn: 978-91-87283-97-0
utgiven: september 2016

Novellerna i denna bok är skrivna av bl.a.:
Lasse Anrell, Isabella Lundgren, Bengt
Berg, Tina Thörner, Mansour Al Mansour,
Solveig Ternström.

Novellerna i denna bok är skrivna av bl.a.:
Åsa Bergenheim, Lars Andersson, Dekan
Izat, Emelie Hebbe, Malin Biller, Jan-Olov
Moberg, Esbjörn Hagberg.
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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
Selma. Ständigt denna Selma. Och Lars Le
rins 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.

LASSE ANRELL, född 1953 i Stockholm, men
med rötter i Arvika, Väse och Degerfors, är
journalist och författare, framför allt som sport
journalist och sportkrönikör.
Anrell har arbetat på Aftonbladet som sportkrönikör 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.
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Vilda Norden

VOTUM

JA N PE DE R SE N & H E N R I K KA R L S S ON

Vilda
Norden
JA N PE DE R SE N & H E N R I K KA R L S S ON

VOTUM

Jan Pedersen & Henrik Karlsson

Vilda Norden
inbunden, 220x300 mm, 288 sidor
isbn: 978-91-87283-92-5
utgiven: september 2017

Naturens under
I dagens urbaniserade samhälle har männis
kan allt mer avskärmat sig från naturen och
dess djurliv. Man nöjer sig kanske med te
vens naturprogram där mest fokus riktas på
Afrikas, Asiens och Antarktis mer exotiska
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 tidig

are 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.

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

En bok om det vildas återkomst
Ett Vildare liv är en inspirerande bok av foto
graferna och författarna Magnus Lundgren
och Staffan Widstrand. Med hjälp av ett
mycket starkt bildmaterial, huvudsakligen
från författarna själva, kompletterat med ett
eliturval från Wild Wonders of Europes om
fattande bildarkiv, utvecklar författarna sina
tankar under temat ”rewilding” – om hur ett
Vildare Liv är och kan bli möjligt.
Med färska, positiva exempel från ett an
tal platser i Europa och i Sverige, ställs frå
gan hur vi på olika sätt skulle kunna få mer
av det vilda att komma tillbaka i våra liv, för

både människans och den biologiska mång
faldens skull.
Författarna tar oss med till naturens
mångfald på en rad spännande platser, allt
ifrån havens djup, ända upp i våra höga berg.
Rewildingområdet Lappland tas upp sär
skilt. I texterna blandas ”på-platsen-käns
la” 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.
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Patrik Olofsson

Vingar över
Vattenriket
inb 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

Våtmarker mitt i stan
Få områden i Sverige kan erbjuda en så vari
erad natur som Kristianstads Vattenrike.
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 hustaken. Besök strandängar, sump
skogar och vasshav. Färdas längs vattendra
gens vindlande lopp, genom videdjungler,
hagmarker och bokskogsraviner.
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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 Vattenriket är en bok om detta internationellt
klassade våtmarksområde som 2005 blev
Sveriges första Biosfärområde, utsett av FNorganet UNESCO. Kristianstad grundlades
under 1600-talet som ett försvarsverk mitt
ute i våtmarkerna och än idag präglar Helge
å och det varierande vattenståndet staden.

Anna Froster text & Fredrik Wilde foto

Tivedens Nationalpark
från urtid till trolltid
inbunden, 240x265 mm, 144 sidor
isbn: 978-91-88435-05-7 (sve)
isbn: 978-91-88435-06-4 (eng)
isbn: 978-91-88435-07-1 (tys)
utgiven: april 2017

Från urtid till trolltid
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 Ti
vedens nationalpark, men också för den som
vill veta mer om hur en gammelskog funger
ar, om vilka djur, växter och väsen som be
bor den, och om vilka människor som en
gång befolkade de fattigaste utmarkerna.
En gång var Tiveden tillflyktsort för fredlö
sa som flydde från rättvisan, och blev känt
som stigmännens och hedningarnas utmark
er. 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 lyck
ades riktigt tämja detta gråbergsrike som
hela tiden vindlar uppåt och neråt, och ald
rig bara är platt.
Historien om Tiveden handlar om röva
re 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.

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 fan
tastiska natur. Runt om i Sverige står öpp
na stugor, där vem som helst kan rulla ut
sovsäcken. Det kan vara gamla flottarkojor
eller nybyggda timrade stugor. Den ge
mensamma 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 kli
matsmart och billig turism. Alla ska kunna
uppleva vad de läser om, oavsett inkomst. Ofta
går det att ta sig till stugorna med buss kom
binerat med en kortare promenad eller ett par
timmars vandring, i andra fall krävs bil. Alla
stugor är olika. De förvaltas av länsstyrelser,
kommuner eller hembygdsföreningar.
Moa Karlberg och Kjell Vowles har kartlagt
Sveriges öppna övernattningsstugor. Detta är
första gången de sammanställs i en och sam
ma bok. I nästan 100 olika faktarutor guidar
boken till fler än 200 stugor och kojor som
står öppna för övernattning.

I samarbete med

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

Strövtåg
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.

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.

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

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

Bärare av kulturarv
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.
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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
handlar om hårt arbete, båtbyggande i trä
och plast, generationsskiften och nya tider.
Alla är de bärare av ett kulturarv och för
valtare av en kunskapsbank.
En berättelse att förundras över och bilder
att förtjusas av!

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 Bohuslän,
Gullholmen. Idag finns knappt 100 året
runtboende 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 na
turen. Fotografierna speglar miljöerna och
skapar rymd och närvaro och visar olika
sidor av kärleken till en ö. Kärleken till na
turen. Kärleken till en hembygd.
Som ett stilla eko i bakgrunden kan man
höra Verner von Heidenstams ord: ”Jag längtar hem. Jag längtar var jag går – men ej till
människor! Jag längtar marken, jag längtar
stenarna där barn jag lekt.”

Den hemlighetsfulla ön
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 cen
trum för allehanda destruktiva krafter. Idag räknas Blå
Jungfrun till en av de verkligt unika pärlorna i den sven
ska naturen. Blå Jungfrun – den hemlighetsfulla ön är den
mest omfattande fotobok som någonsin har gjorts om
nationalparken i Kalmarsund.

Martin Borg & Ola Karlsson

Blå Jungfrun

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

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 hårdhän
ta stenbrytning som pågick på Blå Jungfrun för hundra
år sedan stoppats hade ön sett mycket annorlunda ut.
Naturvårdsutmaningar saknas inte heller idag.

Exotisk paradisö

Mats & Åsa Ottosson text,
Roine Magnusson foto

Stora Karlsö
bilder från ett paradis
inbunden, 240x210 mm, 160 sidor
isbn: 978-91-87283-57-4
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En återfunnen bildskatt – och en nytagen.
I början av förra seklet kom naturfotografen och för
fattaren 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 upp
levelse. Ön är det första området som naturskyddades i
Sverige – och ett av de första i världen.

Mats Andréasson & Sten Bergström

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

Hundra tusen sjöar
I boken tas vi med på en resa genom
Sverige, där samhällen, städer, byar och
natur besöks, med sjöarna som utgångs
punkt. Överallt är sjöarnas närvaro märkbar,
där vattnet påverkar livet för både människa
och djur.
Sverige är ovanligt rikt på sjöar. Den tota
la sjöytan är i samma storleksordning som
vårt grannland Danmark. Det finns minst
100 000 att välja bland och mängder av as
pekter att utveckla!
Boken ger en inspirerande och tanke
väckande bild av det svenska sjölandskapets
mångfald samt dess betydelse för natur, kul

tur, historia, samhällsutveckling och männi
skor.
Författarna har båda arbetat med vatten
frågor under hela sitt yrkesliv och har de
senaste åren varit speciellt engagerade i kli
matfrågan och dess konsekvenser för sam
hällsbyggandet.
I boken skildras ett urval av våra fantastis
ka sjöar, de tio största och andra intressanta.
Närmare 250 sjöar omnämns och ett 50tal beskrivs mer ingående. Författarna har
samverkat med lokalt förankrade naturfoto
grafer och boken är rikt
illustrerad med fotografernas egna bilder.

Peter Gerdehag

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

En stillsam hyllning
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, kul
tur 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.
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”Det är fantastiskt att få följa med de sis
ta 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 stil
la. 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.

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
Stockholm 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.
Kor_en kärlekshistoria_Inlaga_20110209.indd 17

Mats Ottosson & Åsa Ottosson text
Roine Magnusson foto

KOR – en
kärlekshistoria
inbunden, 235x280 mm, 225 sidor
isbn: 978-91-85957-13-2

Vi blev ihop för tio tusen år sedan – korna och vi män
niskor. 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
rampljuset 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
människor som ser kor, umgås med kor, älskar kor, och
minns kor.

Viljor av stål

Peter Gerdehag

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

– 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 oer
hört 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 personligheter
som Kokvinnorna!
Alla är de utrotningshotade av den nya tidens krav,
tidens gång och människans förgänglighet.
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Ett liv nära
jorden och djuren

Stefan Edman text & Torsten Axelsson foto

Erik & Sigvard
om ett liv nära
jorden och djuren

De två bröderna Gustafsson lever ett gammaldags jord
brukarliv nära naturen i Hågeryds by utanför Växjö.
Författaren 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-reportage hos män
niskor som lever enkelt och nära naturen – och som
samtidigt kan kosta på sig att skämta om en del kons
tigheter i det moderna samhället.
Boken, som kom ut 1996, har tryckts i flera upp
lagor.

inbunden, 220x248 mm, 128 sidor
isbn: 978-91-88238-74-0

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

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

”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
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Kristoffer Sahlén

Nära

inbunden, 235x275 mm, 160 sidor
isbn: 978-91-87283-99-4

Följ med utanför stugdörren och upplev
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 äg
nats åt grävling och rådjur och bildmate
rialet torde vara tämligen unikt. Boken får

ses som en kärleksförklaring till skogen och
landsbygden och är en lättillgänglig bok för
den som vill men inte vet hur man ska bör
ja 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, all
deles nära vårt fantastiska djurliv.

Tvåhundra år
på Bredfjället

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

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
historia. 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 skog
ar, 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 impo
nerande livsvilja mitt i fattigdomen. Om klurigt entre
prenörskap innan ordet fanns.
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96
l ul e älv e n

Möten i norr

Votum

Luleälven
Möten
i norr

Sten Bergström & Mats Andréasson E f o t o Mikael Svensson

Sten Bergström & Mats Andréasson text
Mikael Svensson foto

Luleälven
möten i norr

inbunden, 240x270 mm, 255 sidor
isbn: 978-91-87283-79-6

Luleälven är kontrasternas älv. Här skapade vattenkraft
utbyggnaden förutsättningar för Sveriges industrialisering
under 1900-talet. Idag bidrar älven med ungefär 10 procent
av landets produktion av elkraft. Detta sker mitt i världsarvs
området Laponia, som innehåller några av våra mest spekta
kulära nationalparker.
Luleälven hämtar sitt vatten från Sarek, Padjelanta, Stora
Sjöfallet och Muddus samt delar av Norges högfjäll och gla
ciärer. Området är också samernas och rennäringens rike.
Jokkmokk med sitt museum, sin skola och vintermarknad är
samekulturens centrum 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, järn
vägen och stålindustrin. Idag är Facebook en stor användare
av Luleälvens förnybara energi. Resan längs älven avslutas i
havslandskapet med fyrplatsen Rödkallen som en naturlig slut
punkt.

Från fjäll till fjärd

Jan-Olov Moberg text &
Mikael Svensson foto

Dalälven

från fjäll till fjärd
inbunden, 240x270 mm, 304 sidor
isbn: 978-91-87283-39-0
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Låt dig förföras av Dalälven. Vattendraget som personifierar
Dalarna men även når utanför landskapets gränser. Med vat
tendroppen 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 med
an Vasaloppsspåret smälter för att ge fart till Vansbrosim
ningen.
Många har lockats att vandra stigarna och fler kommer
efter. Fotspår efter Dalaresenärer 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 Forss
lund ha ägnat mer tid åt att finna Dalälvens källa, istället för
att som besatt uppteckna gamla konamn och ännu äldre här
bren?
Följ med på en uppdaterad upptäcktsfärd – en natur
skildring med kulturella smakprov utmed vattnets fängs
lande färd från fjäll till fjärd.

97 l ä n g s l i l l a l ul e ä l v

Svante Joelsson &
Bengt Oldhammer

Tjädern och urskogen
I TYRESTA NATIONALPARK

Svante Joelsson & Bengt Oldhammer

Tjädern och
urskogen

i tyresta nationalpark

VOTUM

omslag-oktober.indd 1

2015-10-08 18:14

inbunden, 240x270 mm, 217 sidor
isbn: 978-91-87283-80-2

50 års tjäderstudier
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 sto
ra branden 1999 fanns 28 spelande tuppar.
Något liknande material om tjädern har ald
rig 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 erfar
na ornitologer, jägare och skogsbrukare.

Älskade hundar

Leif Liljeblad

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

Konstnären Leif Liljeblad fångar i sina målningar livet med
hundar. De vardagliga promenaderna, vänskapen och vär
men från en trofast kamrat och ögonblick som etsat sig fast
i minnet: från en valpning, ett rackartyg, men också ögon
blick av oro och sorg. Personliga reflektioner blandas med
handfasta tips. Allt ackompanjerat av fantastiska målningar.
En vacker bok för den som älskar hundar.
”Det förändrade våra liv helt och hållet, på ett sätt som
jag inte kunde ana när vi skaffade vår första hund. Att göra
något tillsammans med mina hundar och tillsammans med
andra människor, har berikat mitt liv. Att uppleva platser
som vi aldrig skulle ha besökt om vi inte hade haft våra hun
dar, naturupplevelser från det lilla med vadarna som springer
i strandkanten till det storslagna panoramat över skotska da
lar och hedmarker eller mötet med havsörnen som landade
på stenen framför mig.”

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

Jan Fleischmann & Jonatan Borling

Snöleopard

inbunden, 240x270 mm, 185 sidor
isbn: 978-91-87283-09-3
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Följ med på ett storslaget äventyr i norra Indiens och nord
västra Pakistans bergsdalar där Jan Fleischmann och Jonatan
Borling 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 försök
er rädda snöleoparderna, upplever den hårda naturen i
bergen hos Kalashfolket i nordvästra Pakistan och hos in
vånarna i Ladakh i norra Indien.
Vi får även veta vad som görs i Sverige där zoologerna
samarbetar med utländska bevarandeorganisationer, så att vi
kan samexistera med de magnifika rovjduren.

Man ser inte skogen ...

Åsa Ottosson & Mats Ottosson text
Roine Magnusson foto

Till träden

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

... 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 fles
ta 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 utfor
skar och bejakar sin vänskap till träden i alla dess förgreningar
och former; människor som söker sig till träden. Mats och Åsa
Ottossons varma porträtt berättar om trädklättrare och träd
kramare, trädslöjdare och trädsörjare, trädsökare och trädför
svarare.
Indirekt blir boken också en hyllning till något som vi har
gemensamt med träden: skogen.
Varsågod – träd in i gemenskapen.

Med hundspann

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 är en klassisk äventyrsberättelse – och samti
digt 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 sannolikheten 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
färdrapporter och bilder skickade via mobil och e-mail där
batterierna gick att ladda och täckningen var bra. Med andra
ord ganska sällan. På dagarna fotade och filmade han snöstor
mar, gnistrande glaciärer, kämpande hundar. Under kvällarna
i tältet skrev han dagbok om det han upplevt – och den tillva
ro som han hade lämnat bakom sig. Till sist nådde han målet,
Treriksröset och sedan den norska Atlantkusten.
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Christina Mattsson & Elsebeth Welander-Berggren

Juvelarian

historien om christina
nilssons smaragder
inbunden, 173x220 mm, 194 sidor
isbn: 978-91-88435-29-3
utgiven: september 2017

Smyckestölden på Nationalmuseum
Juvelarian är den sanna berättelsen om en
nedtonad museiskandal. Om Christina
Nilsson – 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 lyckades återbörda en national
klenod.
Hösten 1986 lämnade en privatperson in ett
magnifikt smaragdsmycke till Stockholms
Auktionsverk för försäljning och uppgav att
han fått smaragderna av sin far. Han legiti
merade sig och det fanns ingen anledning
att tvivla på hans uppgifter. Praktsmycket
avbildades på omslaget till auktionskatalo
gen och ropades in av en schweizisk hand
lare 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
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ryske tsaren hade låtit lägga äkta juveler i
juvelskrinet. 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.

En industrihistoria
Följ med på en resa genom svensk industrihistoria. 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 bygg
nader de lämnat för länge sedan.

Bengt Spade, Helene Stalin Åkesson &
Lena Knutson Udd

Tidtaget

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

Industrierna har haft en mångbottnad roll, där mycket
av vårt välstånd har byggts. Därför är de viktiga i histo
rieskrivningen. Samtidigt kan industrimiljöer också ses
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 industrihistoria. Idén kring den här boken växte fram
ur mötet mellan Bengt Spade, Lena Knutson Udd och He
lene Stalin Åkesson. Lena och Helene hade på varsitt håll
funderat i associativa banor kring äldre industrier och deras
möten med omgivningen.

En 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 aktörerna. På Wezäta producerades reklamen
för Volvo, Saab, Marabou, Mazetti, SKF och många andra
storföretag.
– Det största med Wezäta var att de med ICA-kalen
dern, Mazettireklamen, Volvoreklamen och Stora kokbo
ken bokstavligt talat tog färgfotografiet rakt in i det svenska
folkhemmet, säger Ida Dicksson, författare till boken.
De tidstypiska färg- och reklamfotografierna, från
1930-talet och fram till 1960-talet, låg länge bortglömda i
företagets efterlämnade arkiv.
Ida Dicksson fick i uppgift att inventera de i det när
maste 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.
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De Kungliga Slotten

Drottningholms slott

Drottningholms slott

från hedvig eleonora
till lovisa ulrika – band i

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, 438 sidor
isbn: 978-91-85815-33-3

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

Rosendals slott

ett kungligt kulturarv

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

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

Slutsålda titlar
Kina slott, Rosersbergs slott, Strömsholms slott
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En plats, en borg,
en gård

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

Få enskilda platser har betytt lika mycket för Sveriges historia
som Almare Stäket. Dess historia – borgen, gården, ön, hol
men och dess närmaste omgivningar – utgör ett fascinerande
mellansvenskt mikrokosmos, vars förflutna avspeglar hela den
färgstarka och växlingsrika historia som förknippas med termer
som medeltid, Vasatid, stormaktstid och frihetstid, nyklassi
cism och också händelser 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 natio
nell relevans. Att analysera Almare Stäket är som att vandra
igenom en grundkurs i svensk historia, med huvudpersonerna
och de tidstypiska projekten i förgrunden.

Unik slottsmiljö

Carin Bergström red & Ralf Turander foto

Skoklosters
slott
under 350 år /
during 350 years

inb m skyddsomslag,
245x305 mm, 310 sidor
isbn: 978-91-88435-18-7 (sve)
isbn: 978-91-88435-19-4 (eng)

Mäktigt reser sig Skoklosters slott över det uppländska landska
pet. 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 byggnadsföretaget i Sverige vid denna tid. Det
inreddes med kostbara möbler, praktföremål, textilier och gyl
lenläderstapeter, och hit lät Wrangel föra sina stora samlingar
av konst, böcker, vapen, verktyg och exotiska föremål. Sedan
1700-talet har besökare kommit till Skokloster för att förun
dras över den märkliga slottsbyggnaden och dess rika samling
ar – en spegel av 1600-talets Europa.
Men Skoklosters slott är inte enbart ett monument över
stormaktstiden 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 inne
hållsrika 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 slottsbyggnaden
har att erbjuda sina besökare.
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En väl bevarad hemlighet

Peder Lamm text, Ralf Turander foto
Göran Dyhlén form

De dolda
skatterna

Den här boken ger dig en fribiljett rakt in i museernas
allra heligaste utrymmen; magasinen, dit annars endast
museipersonal 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 mu
seets gömmor på Livrust
kammaren, Riksarkivet,
Armémuseum, Stads
museet, Hallwylska mu
seet, Medicinhistoriska,
Naturhistoriska riksmuseet
och Skokloster.

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

Sten Bergman

Kamtjatka, Kurilerna, Korea och Nya Guinea

Sten Bergman
Kamtjatka, Kurilerna, Korea och Nya Guinea

Henrik Ekman är journalist, ansvarig för SVT:s
inköp av faktadokumentärer om natur och
vetenskap. Han har gett ut ett flertal böcker
om vår natur och producerat dokumentärfilmer
för SVT, t.ex. VARGEN – hatad, älskad, buggad.
Är ordförande i Naturfotograferna.

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

Boken sammanställer det mest intressanta och spännande
från Sten Bergmans forskningsresor, 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 uppnå vad Sten Bergman på sin tid
gjorde? Sten Bergman var en av våra viktigaste zoologiska
och etnografiska forskare. Han skrev sammanlagt 17 böck
er 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.

Lena Haglund är frilansjournalist med Ryssland,
resor och upptäcktsresande som specialinriktning.
Hon har producerat flera 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.

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

VOTUM

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
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Skeppsbrott, giftormar
och kannibaler!

votum & gullers förlag • 2018

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 säkerhetsfrågor i Asien. I detta sammanhang
bör speciellt nämnas Great Leader, Dear Leader:
Demystifying North Korea under the Kim Clan.

Den svenska
barockens drottning

Merit Laine red

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

Den karolinska epokens kvinnor har genom nyare forsk
ning 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 upprätt
höll 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 enväldige 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 samhället.

En konstskatt

Antoinette Ramsay Herthelius red,
Alexis Daflos foto

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

Urvalet av Kungliga hyllningsadresser ur Bernadottebib
liotekets samlingar är smalt, men essäerna om varje adress
är desto fylligare. Här presenteras 55 adresser – det finns
ytterligare 945!
Adresskonsten blomstrade som bäst för hundra år se
dan. En adress kan enkelt beskrivas som ett pampigt gratu
lationskort. Fortfarande tillverkas adresser, men i mindre
omfattning. Ordensbrev, Nobeldiplom och mästarbrev är
exempel på adresser som görs i dag. Särskilt i kungliga sam
manhang har det varit vanligt att en adress medföljt en
gåva, ibland har adressen utgjort själva gåvan. Kungliga be
märkelsedagar, 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 ad
resser. I Bernadottebiblioteket förvaras cirka tusen adress
er, 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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Lars Nordström

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

Ett myllrande liv i
Fjärran västerns skogar
En unik dokumentation av svensk utvand
ringshistoria som få någonsin har skrivit om
på svenska – skogshuggarna.
Finländare, svenskar och norrmän upp
skattades 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 hus
rum i små, enkla och flyttbara bostäder, och
det ledde till att många läger utvecklades
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.

76

votum & gullers förlag • 2018

De unika bilderna visar hur skogarna i bör
jan 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.

Willy Klaeson

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

Väldresserade och snabba
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 hästdrag

na 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
hästarnas betydelse, men åkarhästar kunde
ännu under 1960-talet ses på gatorna i sven
ska 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 brandvagnar
na 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 gator
na till brandlurars tjut och klockors ringan
de. Hovarna slog gnistor i stenläggningen.
En utryckning var ett stort skådespel på den
tiden.

votum & gullers förlag • 2018

77

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 resenär
er, 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, Tyskland 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 fotoal
bum. Foton som aldrig tidigare publicerats!
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HANS-OLOF BOSTRÖM

KONST I VÄRMLAND

KONST I VÄRMLAND
F R Å N FJÆ S TA D T I L L LE R I N

Hans-Olof Boström

Hans-Olof Boström

Konst i Värmland

VOT U M

från fjæstad till lerin
VOT U M

inbunden, 173x220 mm, 256 sidor
isbn: 978-91-88435-21-7
utgiven: september 2017

Från Fjæstad till Lerin
Värmland har inte bara skapat stora för
fattare, utan även betydande bildkonstnär
er. 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 si
dan 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 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.
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 Cron
qvist, Ulla Magnusson, Jutta Kübler, Lars
Lerin, Karin Broos, Marc Broos, Bo Jonzon,
Kenneth Börjesson, Joakim Johansson

det omfattande
m ”Möbelverkllt engagerade
ngen Rackstadrat och föra och hängivna
ig kunnat

är museichef
ra samverkan
n strukturerat,
re historiskt
en om
erkstad.

Lena Sewall

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

Bröderna Erikssons Möbelverkstad

52, är etnolog,
är också
tograf och
e bokutgivning
reteelser och
traditioner,
r- och kultursliv, eld, textil,

En konstnärskoloni

VOTUM

Lena Hellström

Bröderna
Erikssons
Möbelverkstad
NÄR TASERUDSJUGEND
KOM TILL VÄRLDEN

Lena Hellström

28

VOTUM

Lena Hellström

Bröderna
Erikssons
Möbelverkstad
när taserudsjugend
kom till världen
inbunden, 250x285 mm, 256 sidor
isbn: 978-91-87283-62-8
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Rackenkolonin var en konstnärskoloni som hade stora
likheter med den trettio år äldre Skagenkolonin i Dan
mark. 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 för
grundsgestalter 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 le
tat fram recept och beskrivningar av måltider och mat
vanor i brev, böcker, gamla handskrivna receptsamlingar
och gömmor. 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 Racken
kolonin hade och vad de åstadkom, dessa kosmopolitiska
och färgstarka konstnärer, konsthantverkare och musiker
i Taserud och Långvak och runt sjön Racken.

När Taserudsjugend
kom till världen
Bröderna Eriksson (Ola, Karl och Elis) övertog sin fars
snickeri 1891 och startade Bröderna Erikssons Mö
belverkstad 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 kom
plettering 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. Beställ
ningarna 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 nät
verk 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.

Recept från Värmland

Lena Sewall

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

Det värmländska köket skiljer sig inte så mycket från det tradi
tionellt 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 värmländska skogarna är
fulla av kantareller, Karl Johan-svamp, lingon, blåbär och hjor
tron, rådjur och älg. Värmland lär vara det älgrikaste 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, Värmlandskorven, och en egen na
tionaltårta, Värmlandstårtan. Vilket annat landskap kan uppvisa
något liknande?

”Di måste ju få
smake på maten också”

Håkan Andersson, Jan Fredriksson &
Peter Friessnegg

Mat och prat
i Värmland

inbunden, 190x245 mm, 154 sidor
isbn: 978-91-88435-33-0

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 matpratstunder.
Minst 20 000 receptblad delades ut till kunder i butikerna
i samband med demonstrationerna. Och här handlar det inte
om några ”vanliga” butiksdemonstrationer. Det skapades ett
helt nytt koncept för butiksdemonstrationer 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 lo
kala produkter, och upptäcka det enkla med att laga mat med
bra råvaror. Men också att lyfta den svenska traditionella mat
lagningen med influenser från hela världen.
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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Berättarkungen

Matts Nilsson

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

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 hemi
från 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 överläm
nat till eftervärlden att minnas, men Johan Alfred Nils
son lämnade inte en rad efter sig. Deras berättande tog
sin näring ur samma lokala mylla men deras erfarenhet
er skilde sig åt. Medan Selma Lagerlöfs estrad var akade
miens och herrgårdsverandans var Johan Alfred Nilsson en
kung på småböndernas och torparnas marknader och kalas.

Selma Lagerlöfs
husjungfru

Matts Nilsson

Alma på
Mårbacka
selma lagerlöfs
husjungfru 1925–1931
inbunden, 173x220 mm, 208 sidor
isbn: 978-91-87283-36-9
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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 böcker
na var redan skrivna och folkets kärlek sköljde över henne.
Hennes texter hade lagt grunden för turistindustrin i
Värmland, och Mårbacka hade blivit dess centrum. För
utom att vara sin tids största och mest älskade författare var
hon en entreprenörssjäl som med liv och lust engagerade
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 Lager
löfs omfattande brevkorrespondens som grund beskrivs det
vardagliga livet och några viktiga händelser på Mårbacka
under Almas tid.
I köket på Mårbacka styrde husföreståndarinnan Ellen
Lundgren. Under 35 år ledde hon Selma Lagerlöfs hus
håll med stor skicklighet men med skiftande humör. Hon
var känd för sin matlagningskonst och sina bakverk. Lund
grens 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.

Med stort
intresse för hus

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

Hus i Arvika

JAN SANDSTRÖM

JAN SANDSTRÖM

JESSICA STUART-BECK

JESSICA STUART-BECK

HUS I ARVIKA

HUS I ARVIKA

VOTUM

7 283956

Hus i Arvika

Jessica Stuart-Beck Jan Sandström

VOTUM

Jessica Stuart-Beck Jan Sandström

Jan Sandström text
Jessica Stuart-Beck illustration

Hus i Arvika

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

Alltsedan Jessica var liten har hon intresserat sig för hus:
vackra dörrar, fina fönster, utsirade balkonger. Hon 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
närmat sig konstverken från olika håll. Båda har velat beskri
va Karlstadshusen såväl skönhetsmässigt som historiskt och
tekniskt. Ibland också med något litet intressant minne – allt
för att väcka nyfikenhet och vilja att veta mer.

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
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.

Lars Anderssons byar

Lars Andersson text & Kari Løvaas foto

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

En by invid älven. Ett snabbt förbipasserat landskapsrum.
En värld, en framkallningsplats för människoliv, tidsväxling
ar, samhörigheter, 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 romanerna 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 ögonblicket, i årstidernas ljus.
Lars Anderssons nyskrivna texter beskriver byns upp
komst och historien bakom var och en av de nuvarande bo
platserna. Med Lars Anderssons unika berättarkonst stiger
det fram personporträtt även ur det förflutna. 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.

Svensk djursjukvård

Olof Karlander

I Sigvards spår
en berättelse om
svensk djursjukvård
inb m skyddsomsl, 170x240 mm, 206 s
isbn: 978-91-88435-41-5
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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 Karl
stad.
Boken speglar utvecklingen sedan 1920-talet till idag.
Den moderna djursjukvården – både när det gäller sto
ra 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 initiativet till ATG:s häst
kliniker. Idag är det marknaden som styr. Missnöjet gryr.

Vad blir nästa steg? Den frågan ställer författaren.

Fiskelägen
och strandbodar

Agneta Larsson & Lennart Nilsson

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 förändrats till rekreation istället, kanske
lika viktigt för överlevnad nu som då.
Sommar, vinter, höst och vår – ensam på en udde eller
tillsammans i en grupp på stranden ligger de där, vackra bo
dar 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 Got
land, 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.

inbunden, 210x240 mm, 240 sidor
isbn: 978-91-88435-12-5

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

Agneta Larsson

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

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
medeltida ringmuren. I hamnen speglar sig segelbåtarna i
det djupblå vattnet i väntan på sommarens ljumma vindar.
Möt upp sommaren som fyller kullerstensbelagda gator och
gränder med semesterfirare 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 gnis
trande vintertäcke. Upplev de snöklädda gränderna i vinter
nattens sken, det lyser hemtrevligt från julsmyckade fönster
som lyser upp snön utanför.
votum & gullers förlag • 2018
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Trädgården

Jan Nordström

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

D E T

Trädgården där Jan Nordström nya bok Hemligheten utspelar
sig, och de två bröderna som har den, finns på riktigt någon
stans i Sverige. Den är lika stor som tre fotbollsplaner 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 innerligheten.
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 växter eller om två bröder som har en
trädgård. Det är en berättelse om livsmod och hopp.
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.

S O M

H Å L L E R
OSS VID
LIV
Musik och fotografi
under samma rymd

MÖTE MED Peter LeMarc

JAN NORDSTRÖM

med

PETER LEMARC
VOTUM

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.

Jan Nordström ställde frågan hur man kan göra världen
medmänskligare och hoppfullare. Kanske kan de personer
Jan mött, deras svar och Jans poetiska funderingar, målning
ar 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 männis
kor gjorde och gör för att vända uppgivenhet och oro inför
tillståndet i världen till positiva handlingar.

Jan Nordström med Peter LeMarc

Jan Nordström

Det som håller
oss
vid liv
möte med peter lemarc
inbunden, 230x306 mm, 232 sidor
isbn: 978-91-87283-58-1
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För det finns så mycket
vackert, som alla dessa
människor som var här
inbunden, 173x240 mm, 96 sidor
isbn: 978-91-87283-74-1

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

Stefan Edman red

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

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 varit på genomresa där – eller själva är ”redia”
smålänningar.
I korta kärnfulla kapitel skriver ledamöter i Smålands
egen akademi om sånt de älskar att berätta. Annorlun
da 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.

Smaka påSmåland

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

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

votum

votum

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

Smaka på
Småland

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

Drottningen bland alla småländska rätter är förstås
ostkakan! Så finns också nästan lika många recept som
det finns duktiga ostkakebagerskor. Till 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 sam
sas berättelser om seder och bruk vid vardag och helg
med generationers insamlade erfarenhet av konserver
ing, 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 århun
draden framgångsrikt lärt sig att ta vara på.
votum & gullers förlag • 2018
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Therésia Franklin

Therésia Franklin

Therésia Franklin

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

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

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

Småkakor

Mjuka kakor Godis

Bokserien Söta saker
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 re
cept 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 lätt
följda recept och inspirerande bilder på fi
kafavoriter som kärleksmums, morotskaka
och cheesecake, saftiga fruktkakor, superse
ga blondies och chocolate chip cake. Och så
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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, hår
da 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!

Julens söta saker

Therésia Franklin text
Josefin Casteryd foto

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

I Julens söta saker har Therésia samlat sina allra bäs
ta julrecept, med inspiration från svenska klassiker,
utländska julfavoriter och några helt galna och van
sinnigt goda nykomlingar – snirkliga rullrån, engelsk
julpudding, fransk trettondagskaka och italiensk pa
nettone. Eller varför inte saftig coca-colakaka, pol
karandiga marshmallows, kastanjetårta och ljuvlig
saffranssemifreddo!
Julens söta saker är den ultimata boken för den som äls
kar jul och bakning, full av söt inspiration till adventsfika,
luciafirande 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 server
ar en riktigt bra adventsbrunch. Allt som behövs för en
riktigt god jul!

Sött från förr
Skira rosendrömmar, sega jitterbuggare, klappgröt och
saffranskaka. Somrig sylt och hemmagjord 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.

votum

therésIa erneborg
foto JoseFIn Casteryd

Therésia Franklin text
Josefin Casteryd foto

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

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. Vis
sa saker var helt klart bättre förr.

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 per
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fekt 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!

Birgitta Trägård text Annika Broman foto

Fika i lä

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

Fika för alla tillfällen
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 fest
ligt fika med lyxiga och vackra tårtor – 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 sit
ter i lä …
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Svenska ostron
Elisabeth Öhman * Åsa Dahlgren * Elisabeth Larsson

529

Bohusläns juveler
Svenska

OSTRON
* HAVET

S JUVELER

*

Elisabeth Öhman * Åsa Dahlgren * Elisabeth Larsson

VOTUM

VOTUM

En sann kärleksförklaring till bohusläns vackraste juveler

Elisabeth Öhman, Åsa Dahlgren &
Elisabeth Larsson

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

Nu är det dags att ändra på myten om ostron. Med boken
Svenska Ostron – havets juveler vill vi välkomna en bre
dare 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 in
uti 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?

Fiskardottern
från Mollösund

Karin Högberg

Karins Kök
mat och minnen
från mollösund
inbunden, 205x255 mm, 232 sidor
isbn: 978-91-87283-55-0
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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 käl
laren i hennes föräldrahem där de berömda Äggostfor
marna 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
björnbärssylt, gräddbräserad makrill med spenat och
flädersorbet med rustik fransk fisksoppa, kalvfrikadeller i
toskansk tomatsås och ljuvlig crema catalana med apelsin.
Karins matfilosofi är enkel och bygger på att laga mat eft
er säsong. Recepten följer årstiderna och ger tips på hur
säsongens råvaror kan tillagas.

Ett café, en butik, en livsstil

Eva Eriksson text
Magdalena Björnsdotter foto

Smultrongården
livet och smakerna

inbunden, 190x230 mm, 192 sidor
isbn: 978-91-85815-71-5

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 en
ergi!” 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.

Och nu så vill jag sjunga
att sommaren är min …

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

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

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 som
marbok – 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 tor
parträdgården till skärgården, via fäboden. Goda, nyttiga
livsbejakande tips och recept, ömsint poesi, ljuv musik – och
inte minst – gammal kunskap från svunna tider.
Tina Ahlin har sedan Tinas Trädgård i TV4 samlat materi
al, fotat och skrivit till denna bok. Material från gamla recept
böcker, från mun till mun, och inte minst från många timmar
av eget skapande i både trädgård och skärgård. Det är med
passionerat hjärta Tina berättar om sina älskade torparblom
mor och örtkryddor, om de finaste snapstipsen från skärgården.
Om Karl-Gustafs getost på fäboden i Grunuberg och Kurre
i Hangös rökta flundra. Björnbärsvin, johannesörtssnaps och
ringblomssalva.
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ROTEN
till allt gott

Malin Randeniye
Malin Randeniye

Roten till allt gott
MALIN RANDENIYE

VOTUM

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

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 förmåga
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 hälsotrend.
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, rotfrukter på grillen, skör
detid, värmande favoriter, klassiska rotfrukts
recept och recept till decembers högtider.
I boken delar författaren Malin Randeniye
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med sig av sina personliga favoriter av sunda
rotfruktsrätter, nostalgiska barndomsklassiker
och inspirerande rotfruktsrecept från världens
alla hörn.

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

Go Golfilicious
Efter succén med Golfilicious kommer nu Jenny
Olsson och Peter Cordén med en helt ny
golfbok i samma inspirerande anda. Radarpa
ret 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 golfproffs och
andra golfälskande profiler som Annika Sören
stam, 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 vän
tar 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 själsfränder. 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.

Jenny Olsson text & Peter Cordén foto

Golfilicious

smaka på det bästa
ur golfens värld
inb m skyddsomslag, 250x270 mm, 235 sidor
isbn: 978-91-87283-64-2
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Med smak från
svenska gårdar

Lotta Ekberg text & Pernille Tofte foto

Rapsolja

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

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 ge
nom en oljeprovning och får tips på några av rapsens bästa
smakkompisar – 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.

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 långfilmsproduk
tioner bakom sig, gjort succé bland landets skådespelare, reg
issörer, ljudtekniker och fotografer. ”Samantha lagar maten”
har blivit ett starkt förhandlingsargument vid anställning av
skådespelare och filmteam.

Samantha Larsen

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

Utflykter & inflykter

Pia & Dennis Kammeborn

Picknick

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

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 köks
bordet, 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 Dennis
Kammeborn som också står bakom den omåttligt populära blog
gen ”Kammebornia”. I boken har de samlat tips och idéer, re
cept 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.

Nu gifter vi oss
på vårt eget sätt

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

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
inspirationstext som berättar varför brudparet valt sitt tema,
lekfulla texter med humor och värme, för att skapa stämning
och sammanhang.
Här presenteras bröllop för olika åldrar, årstider, intressen,
plånbok, platser och storlek; från stora bröllop till intima
”bara vi”-bröllop.
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Följ med in i
dalkullornas värld

Hoff Sven Hedlund

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

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 Sveri
ges 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, slit
samma kvinnor som tog sig dit där arbete och inkom
ster 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 upp
skattade av Tsaren i Ryssland och av Drottning Victoria
i England, av svenska Kungligheter liksom av vanligt
folk. Dalkullorna var fattiga men stolta.

Folkdräkten från
Sollerön, Mora,
Venjan och Våmhus

Mejt Rittedal

Folkdräkten
sollerön mora
venjan våmhus
inbunden, 250x290 mm, 208 sidor
isbn: 978-91-87283-65-9
MÖNSTERARK MEDFÖLJER
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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 allmän
het 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, mön
stren och sömmarna 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 exem
pel se vårt kulturarv här i Sverige och däri ingår folkdräkter,
men vem skall sy dem om ingen kunskap finns bevarad?

UNITED STOCKHOLMS OF AMERICA
gAbRIEL MELLqvIST
CHARLIE bENNET ANNA MARIA bERNITz

SvENSKARNA SOM STANNADE

CHARLIE bENNET

ANNA MARIA bERNITz

gAbRIEL MELLqvIST

vOTUM

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
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 uppkallats efter.
Fotografen Charlie Bennet har rest runt till alla Stock
holm 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 Dako
ta, Minnesota, Texas och Wisconsin – och självklart Stock
holm, Sverige.

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

A GUIDE TO JAPANESE HOT SPRINGS

g

UNITED
STOCKHOLMS
OF AMERICA

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

VOT U M

VO T U M

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)

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, fas
cinerande badkultur och hur den kan berika livet för oss
västerlänningar.
Boken berättar om badandets historia och utveckling, och
hur badtraditionen med alla dess ritualer efterföljs idag.
votum & gullers förlag • 2018
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Andliga rum

Andliga rum
Religiösa byggnader i Göteborg

Religiösa byggnader

Jop van Zelm van Eldik

Votum
vanZelm
Eldik van Eldik
Religiösa
byggnader
i Göteborg
Jop van
Religiösa
byggnader
i GöteborgJop van Zelm

En kyrka, ett kapell, en moské eller ett tempel – byggnader
där vi kan uppleva tystnad, lugn, samhörighet, finna oss
själva, meditera 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 un
derstryker vilka kulturhistoriska skatter som de religiösa
byggnaderna utgör – inte minst vad gäller arkitektur och
utsmyckning.
Votum

Jop van Zelm van Eldik

Andliga rum
religiösa byggnader
i göteborg
inbunden, 218x255 mm, 408 sidor
isbn: 978-91-87283-87-1

Fotografen Jop van Zelm van Eldik har dokumenterat
religionshistoria och kultur i en tid som kännetecknas av
minskande antal kyrkobesökare och ökande sekularisering.
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 byggnad
erna är Göteborgs moské som invigdes 2011. Nyligen, i
december 2014, färdigställdes Amhults kyrka i Torslanda.

50 år som lägergårdar

En idé
blir verklighet
vägsjöfors herrgård
och ladtjärnstorp 50 år
inbunden, 250x285 mm, 272 sidor
isbn: 978-91-88435-54-5
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Vägsjöfors Herrgård och Ladtjärnstorp är resultatet av Guds
och människors verk. De är resultatet av visioner och en
förtröstansfull tro. De är resultatet av hårt arbete och många
människors engagemang. De är två gårdar i ständig utveck
ling och förändring. Här blir vi aldrig färdiga. Här finns
alltid nya möjligheter och nya utmaningar. Gårdarna har
formats av alla de tusentals människor som tagit ansvar, suttit
i styrelser eller kommittéer, varit anställda eller frivilligar
betande, skänkt pengar eller gett av sin tid.
Några av oss minns hur det började och har varit med hela
resan. Andra vet kanske inte något om dessa båda gårdar.
Oavsett vem du är – välkommen till en intressant läsning.
Boken vill berätta om våra gårdar som har varit och fort
farande är en fantastisk mötesplats, om hur människor under
femtio år gjort livsavgörande upplevelser och fortfarande gör
det, om hur människors engagemang och vilja har skapat
något stort och att så sker fortfarande.

Harmoni med skapelsen
Bilden av Franciskus är ofta väldigt romantisk 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 kulturellt. Kyrkan är på många sätt söndrad
och självupptagen, och människor söker andlig vägledning och
livsmening på annat håll.

Gunnar Granberg

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

Boken om Franciskus handlar om rättvisa och solidaritet, om
hans sökande efter identitet och vem Gud är, om en alterna
tiv livsstil i enkelhet och i bättre harmoni med skapelsen och
naturen.
I hög grad aktuell, med relevans till miljöfrågor, 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 perspektiv på samtiden ge bidrag till
tankar om en ”franciskansk väg” också i en ny tid.

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 teologi och kyrkohistoria
vid Wycliff Hall.
Graham Tomlin, Gerd Swensson övers.

Luther och
hans värld

inbunden, 153x200 mm, 192 sidor
isbn: 978-91-88435-14-9
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Men … själen då?

Lina Adolphson text & musik
Olga Magnusson foto

ÄKTA

Inkl CD

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

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, vack
rare och mer blomstrande med åren.
Äkta göder själen med omtanke och livstro. Speglar
glädje och sorg, vackerhet, tro och förundran. Boken
talar om enkelhet och landsbygd, tillit och vardagshu
mor. 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.

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
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Vad ska man göra med en låda predikningar och massor
av julkrubbor? En predikan varje söndag. Det blir en hel
del predikningar under ett liv.
Rudi Josefsson var en välkänd pastor i Svenska
Missionsförbundet, 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 eft
ervärlden. Men så blev det inte, manusen 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 av
stamp, i det enkla och i det svåra och i det som du möter
varje dag.

g kommer
st publicer
förståelsen
ldrabilder

leg psyko
ch författa
nte minst i
S:t Lukas)
r. Han har
igion, etik,
pi.

eds av att
tt Förbunn vill lyfta
han skrev.

Johnny Jonsson & Lennart Molin

votum

Johnny Jonsson & Lennart Molin

Hundra år
av samverkan
svensk frikyrkoekumenik 1918-2018
inbunden,
173x245 mm, ca 288 sidor
isbn 978-91-88435-67-5

En illusion och dess utveckling

ar finns ge
psykoana
taren själv
materialet
kligen refe
människor

Svensk frikyrkoekumenik 1918-2018

Göran Bergstrand

ts. Från att
på väg att
tet på gott
spolitiken.
kenhet.

Hundra år
av samverkan

Det frikyrkliga
samarbetet

Göran Bergstrand

En illusion och
dess utveckling

om synen på religion i psykoanalytisk teori

NY UPPLAGA!
Göran Bergstrand

En illusion och
dess utveckling
om synen på religion
i psykoanalytisk teori
häftad, 135x210 mm, 168 sidor
isbn 978-91-88435-42-2

Frikyrkorna etablerade sig i Sverige med början under
1800-talet. Det första formella samarbetet mellan dem
startade med bildandet av Frikyrkliga samarbetsrådet 1918.
Denna bok beskriver ett helt sekel av samverkan i olika
former. Samarbetsrådet heter idag Sveriges frikyrkosamråd.
Under de hundra åren har samarbetet lett till startande av
verksamheter som blivit egna organisationer, t ex Frikyrk
liga Studieförbundet, idag Bilda och Frikyrkan Hjälper,
idag Diakonia. I boken skildras denna historia och i olika
berättelser speglas betydelsen av frikyrkorna i Sverige.
De nuvarande ledarna för samfunden ger sina visioner för
framtiden.
Författare och redaktörer för boken är Johnny Jonsson och
Lennart Molin, båda med lång erfarenhet av den frikyrkliga
rörelsen. De är båda pastorer i Equmeniakyrkan.

Om synen på religion
i psykoanalytisk teori
Inför den andra utgåvan skrev Göran Bergstrand:
De senaste årtiondena har synen på religion förändrats. Från
att ha varit alltmer marginaliserad, något som mest ansetts på
väg att försvinna ur kulturlivet, har religionen blivit en viktig re
alitet på gott och ont. Man måste ta den på allvar för att förstå
världspolitiken. Människor möter också religionen med en ny
positiv nyfikenhet.
Detta är bakgrunden till att En illusion och dess utveckling
kommer ut i en ny omarbetad upplaga tjugo år efter det att den
först publicerades. Boken visar vilket bidrag psykoanalysen kan
ge till förståelsen av religion, främst genom att undersöka hur de
tidiga föräldrabilderna kan vara med om att skapa människors
gudsbilder.
S:t Lukas gör nu ett nytryck av boken, med några inledande
reflektioner kring psykoanalysens och religionens roll idag.
Överskottet från boken går till S:t Lukas Jubileumsfond.
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Örebro - 110 år senare

Susanne Flink

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

Året är 1903 och staden Örebro växer. Gamla hus
ska rivas och nya ska byggas. Kloka politiker beslutar
i Byggnadsnämnden 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 Bern
hard Hakelier och Axel Barr får i uppdrag att ta
dokumenterande bilder av Örebros stadsmiljö.
110 år senare, med över 40 stycken av de gamla
bilderna som utgångspunkt, har Susanne Flink foto
graferat staden från samma position och med så lika
vinkel som möjligt för att visa vad som hänt i stads
miljön. På varje bild finns minst en, mer eller mindre,
oförändrad byggnad kvar för att underlätta igenkän
ningen 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 dokumen
tera och bevara fotografier av sin hemstad för fram
tiden. En dröm och förhoppning är att någon tar vid
och fotograferar en tredje bild från samma position om
ytterligare 100 år.

Arkitektur i Örebro

Bo Helgesson

Uppåt väggarna
guide till
arkitekturen i örebro
inbunden, 173x230 mm, 80 sidor
isbn: 978-91-85815-56-2
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Uppåt väggarna är en lättillgänglig guide och introduk
tion 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 trä
staden efterträddes 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
byggnader från tjugohundratalet finns med. Den är
naturligtvis inte heltäckande utan bygger på ett urval
som gjorts efter samtal med arkitekter, antikvarie och
lokalhistoriker.

Prisade byggnader

Prisade
byggnader

örebro kommuns ombyggnadspris

Lars Edenskär | Lisbeth Axelsson

votum

Lars Edenskär & Lisbeth Axelsson

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

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 vin
naren.
Under 20 år var numera pensionerade stadsarkitekten
Lars Edenskär med i prisjuryn. Prisade byggnader är ett
resultat av hans initiativ att samla fakta kring de bygg
nader som fått utmärkelsen. Han har även fotodokumen
terat husen. I boken presenteras alla prisade byggnader
under åren med bild och en text skriven i samarbete med
journalisten Lisbeth Axelsson.
Örebro kommuns ombyggnadspris är en sporre till
fastighetsägarna och medverkar till att påverka bebyggelse
utvecklingens riktning. Det har också ett betydande PRvärde, både för pristagare och utdelare. Därför fortsätter
man dela ut priset åtminstone i tio år till.
Läs om de 32 husen och 25 fastighetsägarna som fått
priset!

Oset och Rynningeviken

Clas Thor text
Torbjörn Arvidson foto

en guide till

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

Moln av skrattmåsar, brokiga doppingar och änder, rastande
vadare, fiskande gjusar, havsörnen och bruna kärrhöken på
jakt över vassen där sävsångaren, trastsångaren och näkter
galen 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 vil
ka 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
området skyddat och utvecklat till dagens rika ”fågelpark”.
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EVERT SVENSSON

EVERT SVENSSON

Mitt namn är Evert

Mitt namn
är Evert
FOLKVALD MED FÖRTROENDE

Evert Svensson

Mitt namn är Evert
folkvald med förtroende

VOTUM

VOTUM

inbunden, 150x225 mm, 400 sidor
isbn: 978-91-88435-43-9

Folkvald med förtroende
En del människor viger hela sina liv till kam
pen mot förtryck och för mänskliga rättighet
er. Envist, utan åthävor, kämpar de för fred,
rättvisa och alla människors lika värde.
Evert Svensson är en av dessa människor.
Evert startade sin bana i tidigt 1900-tal och
har varit verksam i flera svenska folkrörelser.
Där omsattes idén om rättvisa och jämlikhet
till konkret verksamhet och till politik. Bo
ken är en personlig skildring inifrån de sven
ska folkrörelsernas 1900-tal, men även ett
bidrag till de mänskliga rättigheternas politiska
idéhistoria.
Berättelsen spänner över Everts liv som
bonddräng i Västergötland och som aktiv i
Missionskyrkan, till hans 34 år i Sveriges riks
dag och hans arbete för fred mellan Israel och
Palestina. Han skildrar också arbetet mot ra
sism, kampen för nedrustning, värnandet av
människovärdet och samtal med Dr Mar
tin Luther King och människor i andra län
der som bär samma idéer. Som ordförande
för Broderskapsrörelsen – de kristna social
demokraterna – hade Evert plats i social
demokraternas verkställande utskott. Han
delar även med sig av sina iakttagelser inifrån
politikens innersta rum.
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Tre statsministrar – Tage Erlander, Olof
Palme och Ingvar Carlsson – har hört Everts
lågmälda men envisa stämma. En stämma
som påmint om att mänskliga rättigheter ska
respekteras i politiken.

Alhassan ”Crespo” Kamara & Rickard Pauly

Crespo

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

En resa i fotbollens tecken
I de fattiga östra delarna av Freetown väx
er en liten pojke upp medan inbördeskriget
rasar i landet. Alhassan ”Crespo” Kamara
får bevittna ett av de mest hänsynslösa in
bördeskrig i historien på mycket nära håll
och det leder till att han som trettonårig
pojke beger sig till de västra delarna av Free

town. Det här är en berättelse om en ung
pojkes vilja och kamp för att lyckas med sin
dröm. En dröm att någon gång bli fotbolls
proffs i en av de stora ligorna i ”The prom
ised 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
uppkommer 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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Bilvrak och natur

Staffan Ekengren

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

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 kom
mersiell verksamhet.
Idag är platsen Sveriges mest spektakulära bilkyrkogård och
varje år kommer bilskrotsturister från hela Europa för att upp
leva 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 ge
nom åren varit föremål för diskussion: Är den ett kulturmin
nesmärke 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.

Från den populära TV-serien

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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I Den andra boken besöker vi ytterligare femton platser i
Norge som väcker både beundran och fascination för männi
skorna 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 konstnärsparet
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 Larsatjønna 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.

Seventeen Swedish Embassies
built 1959–2006

Photography Åke E:son
Lindman
Text Hedvig Hedqvist

Hedvig Hedqvist text & Åke E:son Lindman foto

Seventeen Swedish Embassies

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

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

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

Lena M Lindén

Med näbbar och klor
Nordens Ark och kampen för hotade djur

Votum

Lena M Lindén

Med näbbar och klor

Kenneth Johansson foto & Anna Roos text

Utterliv

nordens ark och
kampen för hotade djur

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

inbunden, 250x225 mm, 144 sidor
isbn: 978-91-87283-46-8

E EKOBYBOKEN
K
O
B
Y
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N
Frihetsdrömmar, skaparglädje och vägar till ett hållbart samhälle

EKOBYBOKEN

9 789187 283543

Frihetsdrömmar, skaparglädje och vägar
till ett hållbart samhälle
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.

Pernilla Sundin

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

Gunnel Atlestam
Margareta Bremertz

Votum

Carina Haglind Ahnstedt
Monica Havström
Marie Hedberg

Eva-Lotta Hultén
Carl Magnus Höglund

Votum

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

Ekobyboken
inbunden, 195x230 mm, 208 sidor
isbn: 978-91-87283-54-3
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Staffan Ekegren text & Lasse Persson foto

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

Ola Engelmark

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

Olika avtryck
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)

Tusen tankar om träd
en antologi som växer
inbunden, 195x250 mm, 192 sidor
isbn: 978-91-87283-23-9
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konstnärligt kreativt
skapande oavsett
funktionsförmågor
häftad, 195x230 mm, 152 sidor
isbn: 978-91-87283-76-5

Bertil Quirin

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

and

Malin Leijonberg text, Cecilia Hallin foto

Selma och Sigge
en bok om det dukade bordet,
guldkanten på tillvaron ...

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

inbunden, 205x270 mm, 248 sidor
isbn: 978-91-87283-56-7
TRÄDGÅRD MED TOLV RUM OCH KÖK LINDA MAREND DORIS BELING

bara
akta

Marcus Lundstedt & Christopher Eliasson

TRÄDGÅRD MED

TOLV
RUM
OCH
KÖK

Eva Bäckström & Hanna Ottosson

Linda Marend text & Doris Beling foto

Minnesblommor till
det sista avskedet

trädgård med

inbunden, 240x260 mm, 160 sidor
isbn: 978-91-87283-21-5

linda marend
doris beling

VOTUM

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

Minnesblommor
snabbguide

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

Gabriella Mellergårdh text & Garbis H Sarafian foto

Pilgrimsträdgård
flyttar in

Pilgrimsträdgård

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

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

Gabriella Mellergårdh text & Garbis H Sarafian foto

Gunnar Granberg red

I min pappas himmel

Stora kyrkor och
små församlingar

inbunden, 173x190 mm, 80 sidor
isbn: 978-91-85815-88-3

inbunden, 265x210 mm, 192 sidor
isbn: 978-91-85815-57-9

Anna Wilén text & Olga Magnusson foto

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

Gunnar Granberg red

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

Livet årstider
Per Eriksen Lars Rudebjer

LIVETS

ÅRSTIDER
FOTO

Lars Rudebjer

TEXT

Per Eriksen

Votum

Votum

Per Eriksen text & Lars Rudebjer foto

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

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

m bärbart
re.

Vi hjälper Dig att hitta
formen för Din idé!
BÖCKER
KATALOGER
ANNONSER
HEMSIDOR

Rune W Dahlén, Ulf Hållmarker & Lennart Molin

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

Vägmärken för baptister

om
och utöva sin
tid i

ör att följa sin
också berätoch pastorer

VOTUM UPPDRAG

Kontakta:
per@votumforlag.se
johan@votumforlag.se

Vägmärken för baptister
tro frihet gemenskap

svenska baptistsamfundet 1848–2012
votum
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votum
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hope
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Vägmärken för baptister
inb, 200x240 mm, 344 sidor
isbn: 978-91-87283-94-9
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Strömmar av andligt
liv som kvinnor kanalise
församlingar och
rat till vitalitet åt
mission har ofta blivit
gömda eller glömda
historieskrivningen.
i
Den har ofta focusera
t män som pionjäre
och ledare i församli
r
ng, samfund och
mission. I denna
presenteras därför
skrift
sex kvinnors kallelse,
liv och tjänst i svensk
baptism. Deras spännan
de liv och betydels
efulla insatser hör
hemma i olika skeden
av en 150-årig tidslinje
1900-talets senare
från ca 1850 till
del.

9 789188 435026

Red. Göran Janzo
n & Berit Åqvist

Näs Anna Persdotte
r, Alma Andersson,
Ida Andersson, Doris
Lundgren, Thora Thoong
och Kerstin Rudén
har haft olika
livsvillkor och livsväga
r; gemensamt för
dem är att de i den
gudomliga kallelsen
s grepp har gett sig
hän åt uppdraget,
oberoende av omgivni
ngens stöd eller tveksam
Ur kallelsen växte
het.
självkänsla och mod
att se och i tro gripa
möjligheter, följa
sin vision, visa väg
och utöva ledarska
dessa kvinnors livsöden
p. När
förstås mot sin tid
blir deras profiler
tydligare, mer talande
och trotsigare. De
förtjänar att bli
nämnda när historien
skrivs.

I kallelsens grepp

svenska baptistsamfundet
1848–2012

I kallelsens grep
p

Om sex baptistkvin
nors liv och tjänst

Red. Göran Janzo
n & Berit Åqvist
votum

Din Bok

votum

Vår-Sommar 2015

Tomas Sjödins
nya bok – Vårens
storsäljare

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

Göteborg • Örebro
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