
 
Inbjudan pressträff: Nu är den här– Skärgårdsstiftelsens vänbok 2013 
 

NIO LIV – om konsten att överleva i världens vackraste landskap

Möt redaktören och fotografen Carina Lernhagen Matz som i denna bok har bjudit in ett 
antal spännande skribenter att porträttera nio skärgårdsprofiler.

Resultatet har blivit en stilistisk och grafiskt mycket vacker bok som ger texter och bilder 
mesta möjliga spelrum.

Välkommen till Skärgårdsstiftelsens kansli på Skeppsholmen, Svensksundsvägen 5
Den 19 februari kl 11.00

Där får du träffa: 
 
Redaktören Carina Lernhagen Matz och några av skribenterna, bl andra Kurt Mälarstedt. 

Skärgårdsstiftelsens Vd Lena Nyberg som berättar om bakgrunden till bokprojektet.

Vi bjuder på kaffe, te och lunchsmörgås samt recensionsex av boken!  
 
Anmälan görs till: info@skargardsstiftelsen.se

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Vår uppgift är att hålla skärgården öppen för alla. 
Genom betesdrift bevarar vi skärgårdens naturvärden och landskapsbild. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en 
levande skärgård. Våra tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer är bofasta i skärgården. 
Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se
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Åse Borg,Gålö. ErikWesterlund,Krokholmen
BjörnÖberg, Landsort. IngalillWikström,Möja

Gunnar&BrittenHjertstrand,SvenskaHögarna/Stavsnäs
Tommy Pettersson, Utö. Per-Oskar Eriksson, Ingmarsö

TomGranström,Ornö. Emmy Sundberg, Biskopsö
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Tom Granström Åse Borg

Emmy Sundberg Björn Öberg Per-Oskar Eriksson
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Gunnar & Britten
Hjertstrand
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Du som ännu inte är stödjande vän, besök gärna vår hemsida
www.skargardsstiftelsen.se

NIO LIV
har utsetts till Skärgårdsstiftelsens Vänbok 2013

En gammal indisk fabel berättar: En katt måste ha nio liv
för att överleva alla förändringar, fällor och faror.

Att leva i skärgården kräver också nio liv – och det är ingen fabel.

I nio porträtt möter du kvinnor och män
som alla klarat skärgårdslivets speciella förutsättningar och begränsningar.

Som valt livet i skärgården och närheten till naturen.
Det är en båtbyggare, en bagare och bonde, en sjöräddare och sjöman,
en lots, en fiskare och krögare, en lanthandlare, redare och tillsynsmän.

De porträtteras av nio författare.
Boken innehåller nytagna bilder och foton ur arkiv och album.

Skärgårdsstiftelsens uppdrag är att hålla skärgården öppen för alla.
Vi bevarar och utvecklar skärgårdens natur-, kultur- och friluftsvärden.

Våra tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer
är bofasta i skärgården. Skärgårdsstiftelsens verksamhet innebär

både regional utveckling och ekoturism eftersommänniskors behov av
naturnära och miljövänlig rekreation ger

skärgårdsbor arbete.

Stiftelsen bildades 1959 för att verka för en levande skärgård.
Idag äger Skärgårdsstiftelsen cirka tolv procent av Stockholms skärgård

och förvaltar ytterligare en liten del.
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