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True North : the grand landscapes of Swede Per Wästberg, Tommy Hammarström boken PDF Quite possibly
the largest and most magnificent photographic book ever made about Sweden’s wealth of natural and man-
made beauty, with nearly 150 majestic, passionate images. The book is divided into five chapters: coast,

countryside, mountains, forests and city. The cliffs of Bohuslän, the plains of Skåne and the lakes of Småland.
Remote rust-red cabins and narrow, winding forest paths. The Stockholm archipelago and the interior of sub-

arctic Norrland. Mountains, rivers, islands, meadows, fields, villages and cities—all that is Sweden.
Descriptive texts are provided by Per Wästberg, renowned writer and a member of the Nobel Prize-awarding
Swedish Academy, and Tommy Hammarström, journalist and author. Most of the photographs are taken by
Tore Hagman, one of the nation’s leading nature photographers. The Swedish edition is entitled Sverige –
Ljus och landskap.Detta är förmodligen den största och mest magnifika fotografiska bok som har gjorts om
vårt land och dess natur. I nästan 150 storslagna och stämningsfyllda bilder skildras Sverige genom sina

landskapstyper. Boken är indelad i fem kapitel: Kusten, Kulturlandskapet, Fjällen, Skogen och Staden. Här
finns Bohusläns klippor, Skånes slätter och Smålands sjöar. Här finns de röda torpen och de små stigarna. Här
finns Stockholms skärgård och Norrlands inland. Här finns bergen, älvarna, öarna, ängarna, åkrarna, byarna
och städerna - allt det som är Sverige. För texten svarar Per Wästberg, författare och ledamot av Svenska

Akademien, och Tommy Hammarström, journalist och författare. Fotografierna är till största delen tagna av
Tore Hagman, en av landets främsta naturfotografer. Denna utgåva är på engelska. Den svenska utgåvan är

utgiven under titeln Sverige - Ljus och landskap.

 

Quite possibly the largest and most magnificent photographic book
ever made about Sweden’s wealth of natural and man-made beauty,
with nearly 150 majestic, passionate images. The book is divided
into five chapters: coast, countryside, mountains, forests and city.

The cliffs of Bohuslän, the plains of Skåne and the lakes of Småland.
Remote rust-red cabins and narrow, winding forest paths. The
Stockholm archipelago and the interior of sub-arctic Norrland.

Mountains, rivers, islands, meadows, fields, villages and cities—all
that is Sweden. Descriptive texts are provided by Per Wästberg,

renowned writer and a member of the Nobel Prize-awarding Swedish
Academy, and Tommy Hammarström, journalist and author. Most of



the photographs are taken by Tore Hagman, one of the nation’s
leading nature photographers. The Swedish edition is entitled

Sverige – Ljus och landskap.Detta är förmodligen den största och
mest magnifika fotografiska bok som har gjorts om vårt land och
dess natur. I nästan 150 storslagna och stämningsfyllda bilder

skildras Sverige genom sina landskapstyper. Boken är indelad i fem
kapitel: Kusten, Kulturlandskapet, Fjällen, Skogen och Staden. Här
finns Bohusläns klippor, Skånes slätter och Smålands sjöar. Här finns
de röda torpen och de små stigarna. Här finns Stockholms skärgård
och Norrlands inland. Här finns bergen, älvarna, öarna, ängarna,
åkrarna, byarna och städerna - allt det som är Sverige. För texten

svarar Per Wästberg, författare och ledamot av Svenska Akademien,
och Tommy Hammarström, journalist och författare. Fotografierna är

till största delen tagna av Tore Hagman, en av landets främsta
naturfotografer. Denna utgåva är på engelska. Den svenska utgåvan

är utgiven under titeln Sverige - Ljus och landskap.
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