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rangordna bilder och texter i Claes Grundstens magnifika samlingsverk om våra
nationalparker.«Expressen»Som det mesta från Max Ström pryder Sveriges nationalparker sin plats på vilket

kaffebord som helst, men låt den inte bara bli liggande.«Dagens IndustriSveriges nationalparker är ett
praktverk om vår natur när den är som allra bäst. Det är i år hundra år sedan de första nationalparkerna i
Sverige bildades - också de första i Europa. Därmed inleddes en lång tradition av svensk miljövård. I dag
finns tjugoåtta nationalparker som sammantaget bildar ett magnifikt utsnitt av allt vad svensk natur har att
erbjuda. Naturfotografen och författaren Claes Grundsten har under flera år rest runt till samtliga svenska
nationalparker, som till exempel Sarek, Skuleskogen, Blå Jungfrun och Gotska Sandön. Här finns också ett
kapitel om Kosterhavets nationalpark, som tillkommer under jubileumsåret. Boken är med sina närmare

tvåhundrafemtio färgbilder en kärleksförklaring till alla de speciella landskapstyper som tillsammans utgör
vår unika svenska naturskatt. Detta är den största och mest storslagna bok som någonsin har gjorts om våra
nationalparker. Boken utkommer även i en engelsk utgåva, National Parks of Sweden.Sagt om Sveriges
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City»Bilderna, som författaren själv tagit, är makalösa.«Falu Kuriren»...ett riktigt praktverk på 304
sidor.«arleklint.worldpress.com»Sverige har aldrig visats vackrare.«www.bodil.nu»Det är en storslagen bok
om vår gemensamma naturskatt och något av ett måste för alla naturintresserade. Det är ett stort nöje att bara

bläddra i boken.«Örnsköldsviks Allehanda
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