
Vildmarksbiblioteket inriktar sig på 
utgivning av litteratur inom frilufts-
liv, vildmarksliv, djur och natur. Var-
je år kommer 8 - 10 nya spännande 
titlar inom området. Är du intres-
serad av vandring, kajakäventyr och 
annat inom friluftsliv har du mycket 
att hämta bland förlagets böcker. 
Vill du veta mer om Vildmarks- 
bibliotekets böcker, gå in på:

www.vildmarksbiblioteket.se

Vildmarksbiblioteket inspirerar till och underlättar 
spännande frilufts- och vildmarksaktiviteter.

Läs mer på www.vildmarksbiblioteket.se
Naturintresset har följt Svante 
Lysén sedan barnsben. I ungdomen 
var han aktiv fältbiolog i många 
år. Under sjuttiotalet tillbringade 
han flera månader per år i fjällen, 
där han ibland vandrade över 
hundra mil – hela tiden fokuserad 
på djur och natur. Turerna utvid- 
gades efterhand till Kanada, Alaska, 
Grönland, Svalbard och Sibirien 
där han vandrade och gav sig ut på 
långa färder med kanadensare och 
kajak.
   I början på nittiotalet gav han sig 
iväg till Kanada för fjärde gången, 
nu för att leva i ödemarken under 
ett drygt år. Vistelsen gav mersmak 
och följdes av ytterligare två vild-
marksår till norra Svalbard och 
östra Grönland.
   Vid sidan av sin anställning som 
konservator på Göteborgs natur- 
historiska museum arbetar Svante  
som naturfotograffilmare, frilans- 
skribent och kajakguide. Han har 
tidigare gett ut böckerna Under fri-
hetens himmel och Polarnattens leende.
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Vinterpalatset – nybyggarliv på 80° Nord
I den här boken får du njuta av en mängd fantastiska 
natur- och landskapsbilder från ett helt år på Spetsbergens 
nordkust.

Med årstidernas växlingar som tema, centrerat runt den 
mycket spartanska bostaden – Vinterpalatset – får du se 
skönheten i formationer av is och snö, ljusets växlingar och 
det oväntat rika djur- och växtlivet.

Boken ger även en insikt i hur det är att lämna civilisationen 
under ett helt år och leva nybyggarliv med isbjörnar som 
närmsta granne.

Författare är Svante Lysén. I början på nittiotalet gav han 
sig iväg till Kanada för att leva i ödemarken under ett drygt 
år. Vistelsen gav mersmak och följdes av ytterligare två 
vildmarksår till norra Svalbard och östra Grönland.

Vid sidan av sin anställning som konservator på Göteborgs 
naturhistoriska museum arbetar Svante som naturfotograf/
filmare, frilansskribent och kajakguide. Han har tidigare 
gett ut böckerna Under frihetens himmel och Polarnattens leende.


