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2   t r  d g  r d

av mona wembling

Stilla trädgård i stormigt landskap
foto lena koller  |  form marja pennanen 
isbn 978-91-7843-578-4  |  216 sidor  |  inbunden  |  170 × 240 mm  |  utk 30 mars 
 

I boken får vi följa hur en leråker förvandlas till den prunkande trädgården Erkes, fylld av 
trädgårdsrum skyddade från den pinande vinden. I landskapsarkitekten Mona Wemblings 
trädgård Erkes vandrar man från trädgårdsrum till trädgårdsrum, skapade efter olika teman 
och användningsområden. Här finns Kretaträdgården, trädgårdslunden, orangeriet, växt-
huset, kryddlandet och grönsaksodlingen. Dammrummet lockar grodor och andra träd-
gårdsdjur. Ängen blommar vilt, blomsterodlingen ger de vackraste buketter och i trädgårdens 
potting shed kan man njuta av trädgårdens under på regniga dagar. Det och mycket mer!

 

nyhet våren 2023
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av nina nordh

Trädgård närmare naturen Arts & Crafts och en vildare trädgård

form Marja pennanen  |  isbn 978-91-7843-579-1   
224 sidor  |  inbunden  |  195 × 250 mm  |  utk 30 mars 
 

Trädgård närmare naturen: Arts & Crafts och en vildare trädgård är en inspirationsbok för alla 
som vill ha en trädgård som både är vacker och njutbar men som samtidigt är klimatsmart 
och värnar om insekter och annat trädgårdsliv. En trädgård som är en plats för kreativitet, lust 
och avkoppling. I boken besöker författaren en mängd olika trädgårdar, både nyare och äldre, 
och möter eldsjälar som bidrar med sina tankar om hur man kan skapa en trädgård närmare 
naturen. Boken är rikligt illustrerad med nytagna bilder, illustrationer, mönster och innehåller 
en stor mängd kreativa tips, råd och växtlistor.   

nyhet våren 2023
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av charlotta björnulfson

Lustodla! Grönskande trädgård och gott om tid för annat

form kristin lidström  |  isbn 978-91-7843-575-3 
152 sidor  |  inbunden  |  170 × 240 mm  |  utk 15 mars 
 

Lustodla! Grönskande trädgård och gott om tid till annat vill inspirera till att odla på ett sätt 
som gör att man inte tröttnar. När en lustodlad trädgård är anlagd krävs det bara några tim-
mar för att ställa i ordning på våren och ett par timmar för nattning inför vintern. Däremellan 
sköter den sig själv. För den som gärna gör saker med sina odlingar, men vill att det ska vara 
bestående. Den som hellre ger sig i kast med nya projekt, än tvingas rensa upp i gamla. Och 
allt är så enkelt att även den minst uthålliga kommer att klara det!

 

nyhet våren 2023

Att anlägga ett lustodlingsland

Så här anlägger du ett lustodlingsland som håller sig i åratal 
utan att du behöver göra mer än att sätta ut nya plantor, eller så 
frön, på våren, och strö ut en mugg näring två gånger om året! 
Som exempel väljer jag att anlägga ett squashland.

Du behöver 
svart täckväv
måttband eller tumstock
tejp
sax
hammare
spade
fästjärn eller klammer

Du bestämmer vad du vill odla, och var.  
Sedan följer du anvisningarna i boken.  
Alla lustodlingar görs efter några få principer  
så det är mycket enkelt. Här följer en mycket  
tydlig steg-för-steg beskrivning på hur du  
anlägger ett lustodlingsland.

Gör så här
1.  Bestäm hur många plantor du vill ha.
 Varje squashplanta ger många frukter så det kan vara till-

räckligt att börja med ett par stycken. I det här exemplet 
väljer jag fyra. 

2. Köp täckväv.
 Det ska vara svart marktäckväv. Vanlig svart plast fungerar 

inte, den släpper inte igenom vatten och näring. Väven finns 
som metervara, eller i tillklippta bitar, hos plantmarknader, 
större trädgårdsbutiker och byggvaruhus. Den är stark och 
håller att gå på. En squashplanta behöver ett utrymme på 
ungefär en halv kvadratmeter, så till 4 plantor behövs en 
väv som är 1 meter lång och 2 meter bred. I exemplet kom-
mer jag att även göra plats för blommor och därför behövs 
8 hål. Då behövs en 2 meter lång och 2 meter bred väv. 
Dessutom ska man köpa ett par extra decimeter att vika in 
vid kortändarna för att inte väven ska fransa sig. 

3. Mät och markera med en bit tejp där hålen för  
plantorna ska vara. 

 För squash behövs 1 meter mellan plantorna och lite mindre 
mellan raderna. Sedan klipper du ett hål vid varje marke-
ring. Det ska gå att gräva med en trädgårdsspade i hålen,  
så de behöver vara ungefär en decimeter i diameter. 

4. Lägg ut väven där du vill ha din odling. 
 Marken behöver inte bearbetas och det gör inget om den är 

full med ogräs, men om det är högt kan det behöva klippas. 

5. Slå ner en pinne i varje hål.
 Pinnen markerar var du sedan ska gräva.

6. Lyft upp väven.
 Lyft bort väven försiktigt så att inte pinnarna följer med.
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Det finns mycket vi människor gör fast vi inte alls 
har lust, en del som är nödvändigt, annat totalt  

i onödan. För många av oss är kärlek det viktigaste 
av allt – till en annan person, till naturen,  

till sanningen, till ett djur, till rättvisa …  
Det kan rymmas många kärlekar i ett hjärta  
och det är viktigt att ta sig tid att ge dem alla  

omtanke och stöd. 

Hur föds kärlek? 
Hos vissa mognar kärlek ur lång och varm vänskap. Andra blir 
blixtförälskade och ger sig hän utan minsta tvekan. Hur det 
än går till, plötsligt står man där, fånigt leende, medan världen 
vidgas och allt känns möjligt. 

Ändå, mitt i berusningen, är det klokt att samla de sista resterna 
av förnuft, särskilt när det gäller att bli ihop med en trädgård. 
Den charmiga täppa man fallit för kan vid närmare bekantskap 
visa sig både krävande och egoistisk och roffar gärna åt sig tid 
från annat man ha kärt. 

Visst kan man offra en sommar på romantiska svärmerier, men 
vill man att passionen ska bestå får man se upp så att inte lyckan 
kvävs av krav. 

Hur dör kärlek?
• Otrohet. Den jordplätt man gett sig i lag med visar sig

kanske vara falsk och börjar vänslas med kirskål och nässlor.
• Ojämlikhet. Där man förväntat sig att växterna hjälpsamt

skulle sprida sig får man sköta all plantering själv.
• Olust. En odling där lusten försvunnit tröttnar man på.
• Slentrian. Växtlighet som sköts på rutin blir trist och kan

bli liggande kring ens fötter som ett gnälligt barn.

En lustodlad trädgård är tålig och omtänksam och möter en med 
vänlighet även i perioder av bristande uppmärksamhet.

Lustodling!
Själv slog jag mig ihop med ett stycke mark som levt otyglat singel- 
liv i decennier. Marken var täckt av tistlar, nässlor och kirskål. 
Jag ville ha rosor, pioner och malvor. Örter! Träd med frukt som 
kunde nås från marken. Buskar med lättplockade klasar av bär. 
Grönsaksland som både gav mat och var vackra att se på. 
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av boel nordgren & inger olausson

Trädgårdsmästarinnor Hundra år av kamp för jämställd trädgårdsutbildning

form kristin lidström  |  isbn 978-91-7843-580-7   
248 sidor  |  inbunden  |  170 × 240 mm  |  utk 30 mars 
 

Trädgårdsmästarinnor: Hundra år av kamp för jämställd trädgårdsutbildning är berättelsen om 
kvinnors kamp för att ta plats inom trädgårdsbranschen på samma villkor som män. Boken 
fokuserar på det praktiska yrket trädgårdsmästare, och sträcker sig från 1860 fram till 1960. 
Särskild tonvikt ligger på två kvinnor: Ida Schmidt och Stina Swartling. Avslutningsvis kopp-
las historien till nuläget i en tid när odling och självförsörjning får allt större betydelse och 
med fler intresserade är det av vikt att lyfta fram pionjärer inom området, även de kvinnliga. 
 

nyhet våren 2023



6   t r  d g  r d

av björn forsberg 

Om rosor
foto janne svensson  |  form annika lyth 
isbn 978-91-7843-581-4  |  192 sidor  |  inbunden  |  170 × 225 mm  |  utk 2 maj 
 

Rosen är en symbol. Vi behagar med rosor, vi uttrycker beundran, kärlek och känslor med 
rosor. Rosen är det självklara valet i blomsterbutiken eller i plantskolan. Men, hur har rosorna 
kommit till vår del av världen? Var har de sitt ursprung? Hur har de fått sina namn?    
I boken Om rosor samlas såväl fakta som historia och kulturhistoria och händelser knutna till 
trädgårdens rosor. Allt ifrån berättelsen om Linnés lärjunge som skulle till Leyden i Holland 
men hamnade i Japan, varifrån han fick med sig rosenplantor. Via dramatiken kring stenrosen 
intill katedralen i Hildesheim, till vådan av att guida den ryske tsaren i rosengården.   

nyhet våren 2023



h o b b y / h a n t v e r k   7

av marie widén 

Dekorera ägg
form werner schmidt  |  isbn 978-91-7843-576-0 
60 sidor  |  inbunden   |  190 × 225 mm  |  utk 6 mars 

Sätten att färga och dekorera ägg är många, lite olika från land till land. De flesta har nog 
som barn målat ägg vid påsk. Men att hantera ett ägg är ett klurigt företag – en liten, begrän-
sad yta med en speciell form. I boken Dekorera ägg får du följa hela processen fram till olika 
fantasifulla och färgglatt dekorerade ägg. I korta texter och med instruktiva bilder presente-
ras olika tekniker, verktyg som behövs och material till färgning och dekorering, oftast med 
det man har till hands hemma i köket. Boken fokuserar främst på påskhögtiden men kan 
förstås användas året runt!

nyhet våren 2023



8   m a t

av nils molinder 

Sill & Strömming : Recept, vett och värt att veta isbn 978-91-7843-582-1 
Ostron: Recept, vett och värt att veta    isbn 978-91-7843-583-8 
Skaldjur: Recept, vett och värt att veta    isbn 978-91-7843-584-5

foto CHarlotte gawell  |  form annika lyth  |  nyheter våren 2023 
120 sidor  |  inbunden  |  140 × 200 mm  |  utk 31 maj 
 

I den här bokserien om skaldjur, sill & strömming samt ostron finns allt du behöver veta om 
råvaran, tillagningen och lite till. Böckerna innehåller recept, tips om handlag och förvaring 
varvat med korta historier och anekdoter. Perfekta presentböcker för den matintresserade! 



k o n s t / d e s i g n   9

av märta holkers 

Ragnhild Godenius – Pionjär inom svensk studiokeramik

foto per myrehed  |  form patric leo 
isbn 978-91-7843-577-7  |  152 sidor  |  inbunden   |  190 × 240 mm  |  utk 9 mars 

Ragnhild Godenius (1877–1966) hör till den svenska studiokeramikens pionjärer. Hon föd-
des i Finland men flyttade 1907 till Stockholm där hon sedan levde resten av livet. Hennes 
konstkeramik är kraftfull, expressiv och färgstark, bränd i egen brännugn och olik all annan 
keramik under 1900-talets första decennier. Boken Ragnhild Godenius: Pionjär inom svensk 
studiokeramik är den första dokumentationen som kartlägger hennes liv och gärning. Boken 
är rikt illustrerad, både med historiska bilder och nytagna bilder av hennes föremål.

nyhet våren 2023



1 0   f o t o g r a f i

av Niclas östlind 

Ralph Nykvist: Helsingborg, Sverige, världen Fotografier 1963–1993

foto ralph nykvist  |  form petter antonisen
isbn 978-91-7843-574-6  |  120 sidor   |  inbunden  |  240 × 280 mm  |  utk 28 feb

Boken Ralph Nykvist: Helsingborg, Sverige,  världen är den första större presentationen 
av en av landets mest egensinniga fotografer. Ralph Nykvist har från mitten av 1960-talet 
och framåt fotograferat människor på gator i städer där han bott eller besökt. Det finns en 
ovanlig humor och värme i Ralph Nykvist bilder. Att hans blick för vardagens absurda sidor 
förenas med en enastående förmåga att komponera i fotograferingsögonblicket skänker 
dessutom bilderna en särskild dynamik.

nyhet våren 2023



d e s i g n / k u l t u r h i s t o r i a / k o n s t   1 1

tidigare utgivning

fo
t

o
: p

er
 l

b
 n

il
ss

o
n

 u
r

 b
ey

o
n

d
 k

a
n

k
a

k
ee



1 2   t r  d g  r d

Gunnels 100 gröna pärlor i Trädgårdseuropa av gunnel carlson
isbn 978-91-7843-549-4  |  224 sidor  |  flexband  |  170 × 230 mm

Eget snus av per englund 
isbn 978- 91 -7843 -538 -8  |  128 sidor  |  flexband  |  170 × 230 mm

Sofieros trädgårdsbok av nina nordh
isbn 978-91-7843-535-7  |  208 sidor  |  inbunden  |  190 × 260 mm

Reglor för Trädgårdskonsten, grundade på mångårig praktik af j. gernandt 
av johannes gernandt | isbn 978-91-7843-499-2  |  174 sidor |  195 × 270 mm

Kål av ingar nilsson 
isbn 978-91-7843-540-1  |  118 sidor  |  flexband  |  170 × 230 mm

Hallon av ingar nilsson  
isbn 978-91-7843-541-8  |  112 sidor  |  flexband  |  170 × 230 mm

Kryddor och kryddväxter från hela världen av lennart engstrand & 
marie widén  |  isbn 978-91-7843-509-8  |  392 sidor  |  inbunden  |  210 × 260 mm

Min pappa var en trädgårdens mästare av gunnel carlson   
isbn 978-91-7843-557-9  |  176 sidor  |  inbunden  |  150 × 210 mm



t r  d g  r d   1 3

Mästarnas trädgårdsrum av bella linde
isbn 978-91-7843-536-4  |  232 sidor  |  inbunden  |  190 × 270 mm

Ulla Molin Konsten att skapa den tidlösa trädgården av liselotte fritz 
isbn 978-91-7843-558-6  |  248 sidor  |  inbunden  |  210 × 280 mm

Mästarnas köksträdgårdar av bella linde 
isbn 978-91-7843-556-2  |  232 sidor   |  inbunden  |  190 × 270 mm

Dahlia 222 sorter, odling, skötsel och inspiration av ulrika grönlund 
isbn 978-91-7843-555-5  |  184 sidor  |  inbunden   |  180 × 270 mm



1 4   m a t

Männens bok  av katarina tomic, Örjan klein, margit eliasson 
isbn 978-91-7843-569-2  |  192 sidor   |  mjukband  |  170 × 240 mm

Vegetariana Siciliana av francesca maugeri holmström & louise malmros 
manfrinato  |  isbn 978-91-7843-566-1  |  152 sidor   |  inbunden  |  190 × 270 mm  

Inte bara bullar – 100 klassiska bakverk och kakor från förr av jan hedh 
isbn 978-91-7843-568-5  |  224 sidor  |  inbunden   |  190 × 270 mm 

Pizza av Mastio En kärleksförklaring till den ultimata pizzan av sandra mastio 
isbn 978-91-7843-565-4  |  192 sidor  |  mjukband  |  170 × 225 mm

Kokkonst och värdskap av ia orre & ebba wachtmeister 
isbn 978-91-7843-570-8  |  348 sidor   |  inbunden  |  215 × 275 mm

Mat för gudar av donald boström
isbn 978-91-7843-488-6  |  240 sidor  |  inbunden  |  195 × 260 mm

Min skånska kokbok av anna billing
isbn 978-91-7843-516-6  |  256 sidor  |  inbunden  |  195 × 265 mm

Street Taste av erik brännström 
isbn 978-91-7843-513-5  |  184 sidor  |  inbunden  |  160 × 230 mm



m a t   1 5

Kaffeboken av donald boström
isbn 978-91-7843-508-1  |  608 sidor  |  inbunden  |  210 × 275 mm

Makten över matkassen av anders ingvarsson & ann-helen meyer von bremen
isbn 978-91-7843-475-6  |  184 sidor  |  flexband  |  170 × 240 mm

Chokladmakarens handbok av gustaf mabrouk
isbn 978-91-7843-515-9  |  144 sidor  |  inbunden  |  190 × 280 mm

Fisk : Den ultimata kokboken om fisk och skaldjur 
av nils molinder  |  isbn 978-91-7843-514-2  |  292 sidor  |  inbunden  |  195 × 260 mm

Happy Cookies: nyttigt och gott av kersti liljeqvist zebeda 
isbn 978-91-7843-529-6  |  152 sidor  |  inbunden  |  170 × 240 mm

Alla hönsen hemma och färska ägg i köket av anna billing
isbn 978-91-7843-537-1  |  192 sidor  |  flexband   |  170 × 230 mm

Det blir bara pannkaka av annika goldhammer
isbn 978-91-7843-489-3  |  159 sidor  |  inbunden  |  220 × 290 mm  

Svenska ostar & ostmakare av ia orre & ingar nilsson
isbn 978-91-7843-476-3  |  176 sidor  |  inbunden  |  200 × 240 mm



1 6   a r k i t e k t u r / d e s i g n

På spaning efter Lamino av brita-lena ekström   
isbn 978-91-7843-504-3  |  208 sidor  |  inbunden   |  195 × 260 mm  

Konsten att tämja trä Gemla och den svenska möbelindustrin 
av petter eklund, anders houltz, sara kristoffersson & kerstin wickman
isbn 978-91-7843-550-0  |  280 sidor  |  inbunden  |  215 × 300 mm 

Moderna kyrkor i Sverige av helena lind & bert leandersson
isbn  978-91-7843-493-0  |  200 sidor  |  inbunden  |  195 × 275 mm 

Hus mot himlen. Hållbar hybris? 
av krister olsson, gabriella olshammar, björn siesjö
isbn 978-91-7843-521-0  |  320 sidor  |  danskt band  |  155 × 240 mm

Byggmästare Eric Sigfrid Persson: Malmgården 1935 
av frans gillberg, olga schlyter, martin sberg & bengt wahlgren   
isbn 978-91-7843-542-5  |  148 sidor  |  danskt band  |  250 × 320 mm   

Husets ansikte av lena sjöström Larsson & Kerstin Wergeni-Wasberg 
isbn 978-91-7843-564-7  |  152 sidor  |  inbunden  |  190 × 270 mm

Folkbiblioteket av dan hallemar & bert leandersson 
isbn 978-91-7843-571-5  |  248 sidor  |  inbunden  |  215 × 280 mm



k o n s t / d e s i g n   1 7

Anna Petrus Skulptör, industrikonstnär och pionjär av marie rehnberg 
isbn 978-91-7843-559-3  |  192 sidor  |  inbunden  |  195 × 245 mm

Fragmenter av olle anderson     
isbn 978-91-7843-527-2  |  312 sidor  |  inbunden  |  180 × 225 mm 

Malmö Konstmuseum: Samlingen/The Collection 
av clémentine deliss, kirse junge-stevnsborg, sofia landström & sara rydby
isbn 978-91-7843-544-9  |  284 sidor  |  inbunden  |  205 × 270 mm

Boken om Gjuteriet 
av barbro westling, linnéa carlsson, marie loft & robert cassland  
isbn 978-91-7843-552-4  |  160 sidor  |  inbunden   | 240 × 280 mm

Hem / Home av Ida Börjel m.fl. 
isbn 978-91-7843-573-9  |  176 sidor   |  mjukband  |  170 × 240 mm

Ystad-Metall 1919–1969 av jonas barros eriksson
isbn 978-91-7843-531-9  |  336 sidor  |  inbunden  |  225 × 225 mm  

Lisa Larson Keramiker; Lisa Larson Ceramic designer 
av märta holkers  
isbn 978-91-7843-433-6  |  128 sidor  |  inbunden   | 260 × 200 mm
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Samer: Ingen isolerad ö av hans jonsson
isbn 978-91-7843-546-3  |  160 sidor   |  inbunden  |  290 × 240 mm  

Hemmakontor av daniel nilsson 
isbn 978-91-7843-551-7  |  128 sidor  |  inbunden   | 220 × 280 mm

Sven Åsberg New York 1962–1964 av sven åsberg 
isbn 978-91-7843-553-1  |  140 sidor  |  inbunden   | 290 × 220 mm 

Leif Wigh: Möten med fotografer av leif wigh 
isbn 978-91-7843-560-9  |  80 sidor  |  danskt band   | 170 × 240 mm 

Jens S Jensen – Samlat verk av jens s jensen & niclas östlind 
isbn 978-91-7843-562-3  |  290 sidor  |  inbunden   | 210 × 280 mm

Fotografier 1960–2003 Walter Hirsch av walter hirsch
isbn 978-91-7843-402-2  |  397 sidor  |  inbunden  |  250 × 330 mm  

Fotografi i Sverige 1970–2014 av niclas östlind  del 2 box : 10 titlar
isbn 978-91-7843-427-5  |  box med tio volymer  

Fotografi i Sverige 1970–2014 av niclas östlind  del 1 box : 2 titlar 
isbn 978-91-7843-426-8  |  576 sidor  |  box med två mjukband 

Beyond Kankakee av per l-b nilsson 
isbn 978-91-7843-563-0  |  112 sidor   |  inbunden  |  290 × 210 mm

Barriärer av erik hagman 
isbn 978-91-7843-572-2  |  140 sidor  |  inbunden  |  297 × 210 mm

Bilden av modet av lotta lewenhaupt & tonie lewenhaupt
isbn 978-91-7843-287-5  |  256 sidor  |  inbunden  |  250 × 330 mm



2 0   k u l t u r h i s t o r i a / r e s o r

Patina: Långa liv & årgångshem av petter eklund
isbn 978-91-7843-376-6  |  208 sidor  |  inbunden  |  205 × 265 mm

Alnarpsliv av boel sandskär & göran kritz
isbn 978-91-7843-517-3  |  238 sidor  |  inbunden  |  220 × 260 mm  

Hejdå! Begravningsboken av lotte möller
isbn 978-91-7843-361-2  |  238 sidor  |  flexband  |  170 × 220 mm  

Rom – maten, människorna, livet av kristina kappelin
isbn 978-91-7843-430-5  |  248 sidor  |  mjukband  |  195 × 260 mm

Vägar värda en omväg: Skåne av bengt arvidsson & janne svensson
isbn 978-91-7843-502-9  |  256 sidor  |  mjukband  |  170 × 208 mm

Sydda minnen av tonie lewenhaupt
isbn 978-91-7843-554-8  |  178 sidor  |  inbunden  |  195 × 260 mm

Minnets kläder: Tankar kring minnesvärda plagg 
av tonie lewenhaupt  |  isbn 978-91-7843-487-9  |  133 sidor  |  inbunden

Dag Hammarskjölds Backåkra Platsens magi och föremålens historia 
av karin erlandsson & kristina erlandsson  |  isbn 978-91-7843-547-0 svensk 
isbn 978-91-7843-548-7 engelsk  |  inbunden   |  210 × 297 mm



bokfrlaget arena
stortorget 9
211 22 malm
tel: 040-10 92 50
info@arenabok.se
www.arenabok.se
 
frlagschef 
johanna ekberg
tel: 0709-69 41 35
johanna.ekberg@arenabok.se

marknad 
anders ekberg
tel: 070-593 7365 
anders.ekberg@bokbolaget.se 
 
frlagskoordinator 
tobias hultén
tel: 0709-26 92 41 
tobias.hulten@arenabok.se 

press- och läsexfrfrfrågningar 
info@arenabok.se 

frsäljning
eva svedberg bokkonsult ab
tel: 0709-57 25 34
kontakt@evasvedberg.se

internationella rättigheter 
bennet agency 
amelie.bennet@bennetagency.com 
tel: 0704-67 42 70
 
distribution
frlagssystem
tel: 08-657 95 00

instagram: @bokforlagetarena
facebook: facebook.com/arenabok

omslagsbild samt sida 1: Lena koller ur stilla trädgård i stormigt landskap
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