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Akademibokhandeln och Mattias A. Klum i unikt 
designsamarbete! 
 
Den 14 november lanserar Akademibokhandeln ett unikt designsamarbete signerat 
den världsberömde och internationellt erkända naturfotografen Mattias A. Klum. 

- Vi strävar alltid efter att överträffa våra kunders förväntningar och nu kan vi erbjuda något 

utöver det vanliga. Att få ta del av Mattias A. Klums underbara värld och få med sig några av 

hans mest uppmärksammade naturbilder hem genom en serie unika produkter vet vi 

kommer uppskattas mycket av våra kunder. Dessutom har Mattias ett stort miljöengagemang 

som han delar med många av Akademibokhandelns kunder, säger Cecilia Oseroff 

kategorichef på Akademibokhandeln samt initiativtagare till denna satsning. 

Mattias A. Klums fantastiska fotografier på djur och natur från världens alla hörn har 
omvandlats till unika produkter som med hög kvalitet och många användningsområden 
berikar Akademibokhandelns sortiment. På varje produkt beskriver Mattias själv den 
spännande historien bakom varje fotografi. 
 

• Designsamarbetet lanseras den 14 november under varumärket Kollektion Stora A i 
Akademibokhandelns 100 butiker samt för reservation på akademibokhandeln.se. 

• Sortimentet består av drygt 35 produkter inom anteckningsböcker och block, 
tygkassar, prints, kort, kalender, spel och pussel.  

• Serien säljs exklusivt på Akademibokhandeln.  

• Alla pappersprodukter och förpackningar är FSC-märkta.  

• Textilkassarna är tillverkade av ekologisk bomull.  

- Att mina bilder fått nytt liv i en serie hållbart framtagna produkter i Akademibokhandelns alla 

butiker känns väldigt roligt och spännande. Ambitionen har varit att föra med mig känslan 

från mina expeditioner runt om världen och förmedla min kärlek till livet, naturen och alla 

fantastiska varelser jag fotograferar, säger Mattias A. Klum. 
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Med de starka och uppskattade varumärkena Akademibokhandeln och Bokus är Bokhandelsgruppen Sveriges ledande 
bokhandelsaktör. I över 100 butiker och på nätet erbjuder Akademibokhandeln ett stort och väl sammansatt sortiment av böcker 
och inspirerande varor för alla som vill skriva, rita, pyssla, planera och förvara. Bokus är bokhandeln på nätet som erbjuder mer 
än 10 miljoner fysiska och digitala böcker från hela världen, samt abonnemangstjänsten Bokus Play. Med visionen ”Läsglädje 

för alla, varje dag” vänder vi oss till privatpersoner, företag, bibliotek och offentlig verksamhet. Gruppen omsätter ca 1,8 
miljarder kr. Ägare är Volati AB och företagsledningen. Mer information: www.bokhandelsgruppen.se 

 

  

Om Mattias A. Klum 
Mattias A. Klum är fotograf, filmfotograf och regissör. Hans expeditioner runtom i världen har 
varit omfattande och internationellt omtalade. På ett konstnärligt och unikt sätt beskriver och 
skildrar han djur, växter och kulturer i form av fotografier, artiklar, böcker, filmer, 
föreläsningar och utställningar. Sedan 1997 har Mattias producerat en mängd artiklar och 
omslag i tidskriften National Geographic samt flera filmprojekt och böcker. 

 

För mer information, vänligen kontakta:  

Malin Hultgren, presskontakt Akademibokhandeln, tel. 072-702 35 26 

Emma Nygren Tibblin, Presskontakterna, tel. 08-442 84 99 

 

 

http://www.bokhandelsgruppen.se/

