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Nytryckta böcker i lager!
Peter Gerdehag har följt livet på gården Kroxhult 1:4 med sin kamera i 35 år. Ingen har någonsin
dokumenterat en gård under så lång tid i Sverige.
Här har tiden stått stilla, om några år är den här livsstilen borta.
Boken är en stillsam hyllning till vårt kulturarv och till de småbönder, som vi alla härstammar från. Vi som
kallar oss moderna har mycket att tacka dem för. Demokrati, kultur och ett rikt landskap, bland mycket annat.
Familjen Caremalm blir symbolen för alla de jordbrukare som verkat innan den moderna tiden svepte in och
skingrade traditionen för alla tidens vindar.
Peter betraktar dem med kameraögat, och ser hur de sliter i det stenrike som de ärvt. Själva säger de att de
bara lever sitt liv. Inget märkvärdigt egentligen, men ändå en gudagåva att förvalta.
För det handlar om ett förvaltarskap.
Det är fantastiskt att få följa med de sista människorna av sitt slag som brukar sin jord. Om några år vet man
att den här typen av livsstil är borta. Här har tiden stått stilla. Det gamla landskapet är så oföränderligt. Och på
gården är det mjölkkornas klocka som bestämmer takten i livet, säger Peter.
Den mycket uppskattade dokumentärenLandet som inte längre är har visats vid ett flertal tillfällen i SVT.

Peter Gerdehag är en prisad naturfotograf, dokumentärfilmare, författare och föredragshållare. Han har
tilldelats ett flertal priser och utmärkelser som natur- och landskapsfotograf, bland andraÅrets Naturfotograf
av Naturvårdsverket samt pris för bästa filmfoto för filmen Kokvinnorna ett flertal gånger, bl.a. på IDA i
Hollywood.
Svenske artister er poppis i Norge. Vi undersøker nærmere. Glem nå de følelsene du måtte har rundt at du ikke
kan besøke en cafe, kjøpe deg en øl eller gå. Rovdyrnyheter mai 2005. 31 Mai 2005.
Stopper ørnejakt. Den omstridte kongeørnjakta på Oppdal ble i går kveld stoppet av Direktoratet for
Naturforvaltning. Det er stille her på bloggen for tiden. Følg meg gjerne på Instagram, der er jeg mer
oppdatert. ASALMANAKK heter jeg der. For to og et halvt år siden strikket jeg.

