
Enchanted Land
– pictures from nature in Sweden
Under tjugofem år har Jan-Peter Lahall följt naturens 
skiftningar i Sverige med sin kamera. Detta arbete 
är sammanfattat i boken ”Så Skimrande, bilder 
från den svenska naturen”.
 Här möter man vår dramatiska och vackra natur 
i en bildkavalkad från kust till fjäll med all sin 
skimrande skönhet och sitt säregna nordiska ljus. 
Linnékännaren och naturskribenten Hans Odöö 
har inspirerats av bilderna och gett sig ut på en 

resa bland minnen från möten med den svenska 
naturen. Texten är på engelska.
 ”Så Skimrande” har utnämnt till Årets 
Pandabok 1999 av Världsnaturfonden WWF.

Foto: Jan-Peter Lahall
Text: Hans Odöö, översatt till engelska av
Gray Gatehouse
Format: 240 x 300 x 20 mm, 224 sidor

”En av de bästa 
skildringar av svensk 
natur som gjorts... 
en fascinerande och 
samtidigt ödmjuk 
skildring i ord och 
bild av vårt vackra 
land...”

H M Carl XVI Gustaf

”Med denna bok visar 
Jan-Peter Lahall att 
han tillhör landets le-
dande naturfotografer”

Björn Eyvind Swahn
Blekinge Läns tidning

”Frågan är om någon 
lyckats fånga den 
svenska naturens 
innersta själ som 
fotografen J-P Lahall 
i ’Så Skimrande’”

Tidningen Land
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Jag beställer st ”Enchanted Land” för 249 kr/st

Jag beställer st ”Jag har sett” svenska för 249 kr/st

Jag beställer st ”I have seen” engelska för 249 kr/st

Jag beställer st ”Ich habe gesehen” tyska för 249 kr/st
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J-P Lahall

Om du hellre vill ringa in din beställning gör du det säkrast på 
0703-12 13 12 eller skicka den via e-post till info@lahall.com

Vid beställning av flera böcker – begär offert.
Porto- och emballagekostnad tillkommer.

Jag har sett
”Jag har sett” är både en fotobok och en dikt-
samling. Fotografen Jan-Peter Lahall och poeten 
Arne Johnsson har var och en från sitt håll när-
mat sig frågor om livet, kärleken, döden. 

”Jag har sett” blev utsedd till Nature Photobook 
of the year 2003 av International Federation of 
Wildlife Photography (IFWP) med motiveringen:
”Boken Jag har sett är min personliga favorit på 
många plan. För att vidareutveckla – kvaliteten 
på reproduktion, kvaliteten på pappret och den 

samlade upplevelsen är extremt 
hög. Det är verkligen en konst-
närlig bok. Att gå längre än så, 
jag tror det sätt fotografen har 
kreativt porträtterade sitt ämne 
är utomordentligt högt på alla 
dessa nivåer. Jag tycker den här 
boken är min personliga favorit. 
Jag tycker det är en inspiration för 
många fotografer att se de krea-
tiva energierna samlas från design, 
fotografi och slutligen från den 
höga reproduktiva kvalitet som 
upprätthålls i hela boken.”
       Art Wolfe

Foto: Jan-Peter Lahall        
Text: Arne Johnsson
Format: 250 x 290 x 25 mm
196 sidor

Boken finns på svenska,
engelska och tyska


