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Ur Strövtåg i hembygden: Det är skimmer i molnen och glitter i sjön,
det är ljus över stränder och näs och omkring står den härliga skogen
grön bakom ängarnas gungande gräs. Och med sommar och skönhet
och skogsvindsackord står min hembygd och hälsar mig glad, var
mig hälsad! - Men var är min faders gård, det är tomt bakom

lönnarnas rad. Det är tomt, det är bränt, det är härjat och kalt, där
den låg, ligger berghällen bar, men däröver går minnet med vinden
svalt, och det minnet är allt som är kvar. Omslag med inspiration
från äldre tiders tapeter Omslagen till höstens klassikersläpp är
skapade av formgivaren Sara Acedo med inspiration från gamla

originaltapeter. Tanken är att tapeterna på ett lekfullt sätt ska knyta
an till diktarna på olika sätt - tidsmässigt eller stilmässigt. Men

framför allt tycker vi att det är vackra mönster som är värda att lyftas
fram ur gömmorna. Omslaget till Gustaf Frödings har fått en

medaljongtapet i gobelängstil från 1890-1910-talet. Det här var en
tapet som skulle likna vävt tyg och var oerhört populär kring

sekelskiftet 1900.Till vår hjälp för att botanisera i detta kulturarv har
vi haft Mats Qwarfordt på familjeföretaget Handtryckta Tapeter,



beläget i en gammal fångvaktarbostad på Långholmen i Stockholm.
Handtryckta Tapeter sitter på ett unikt lager av originaltapeter från
1900-talets skiftande stilar. I över 30 år har de rekonstruerat och
nytryckt historiska tapeter, till hembygdsgårdar och slott, torp och
herrgårdar, lägenheter och muséer i hela norden. Nyskrivet förord
Gustaf Frödings Samlade dikter rymmer hela Frödings lyriska
produktion från debutboken till den sena poesin som inte

publicerades förrän efter hans död: Gitarr och dragharmonika (1891)
Nya dikter (1894) Stänk och flikar (1896) Nytt och gammalt (1897)
Gralstänk ett dikthäfte (1898) Dikterna i Räggler å paschaser på
vårat mål tå en bonne (1895-1897) Efterskörd (1910) Mattoidens

sånger (1914) Reconvalescentia (1913)
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