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Information om en ny bok från Solrosens Förlag
 

Fram till 15 november 2015 får du köpa Maja Sandbergs bok Havsanemon – Dikter och 
Dianafotografier till specialpriset 220 kr (inkl. 6% moms) och fraktfritt (normalpris är 259 
kr+frakt), om pengarna sätts in på Solrosens Förlags plusgirokonto 459 27 24-1 i förskott. 
 

 

Havsanemon – Dikter och Dianafotografier  
 
Boken är en vandringsstig i människans inre trädgård  
likaväl som i den yttre, genom de fyra årstiderna i en  
obruten rörelse, där allt har lika värde. Havet, vinden, 
stenen, människosjälars magiska möten, träden och  
fåglars färd över himlen.  
 
Bokens fotografier är tagna med en lådkamera helt 
i plast, en Diana-F, som ger bilderna en mjuk skärpa. 
De är fotade i den antroposofiska seminarieträdgården  
med omnejd i Ytterjärna, Bergianska trädgården i  
Stockholm, i nordvästra Skåne samt i Louisianamuseets 
 park nära Köpenhamn. 
 
Vill du ha ett smakprov ur boken, gå in på hemsidan och 
 klicka på boktiteln under Personlig och andlig utveckling. 
 

 

 

Om författaren: 
 
Maja Sandberg är född i Stockholm 1950 och bor idag på Värmdö. Hon 
fotograferar, målar och skriver i Vedic Arts anda med ett andligt perspektiv 
inifrån. 
 
Som fotograf har hon bl.a. arbetat med porträtt- och dansfoto, hållit kurser, 
deltagit i ett flertal utställningar samt gett ut två böcker: Bildhuggarna, 
Stockholmia Förlag, 2000, och Butoh – Kroppen och världen, M. Rye Förlag, 
2003. 
 
Maja har tidigare arbetat som leg. sjukgymnast.
 

 

Fakta om boken: 
 
Titel: Havsanemon – Dikter och Dianafotografier 
Författare: Maja Sandberg, presentation ovan 
Häftad, med invikta flikar (danskt band): 112 sidor, format 148x175 mm 
Illustrationer: 50 fotografier varav 36 i svartvitt 
Normalpris: 259 kr inkl. moms 6% 
ISBN 978-91-88362-61-2 
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