
Här är den första guideboken om ”Hilmas Alaska” utan-
för Strömstad.

I mer än 80 år har tusentals besökare kommit hit för att 
se den galna trädgården som guldgräverskan Hilma Svedal 
byggde med 100-tals ton cement.

– Jag har länge varit fascinerad av Alaska och har nu gjort den första praktiska guide-
boken, säger författaren Mikael Jägerbrand.

Den nya guideboken är designad för att vara så praktisk som möjlig för den som vill besöka sevärd-
heten Hilmas Alaska, den har bland annat spiralbindning för att vara lätt att bläddra i.

– Läsarna kommer framför allt att uppskatta de många kartorna där vi markerat de mest sevärda 
cementkonstruktionerna, säger författaren Mikael Jägerbrand. 

Vid ett besök i Hilmas Alaska är bra kartor ett måste – trädgården består av 100-tals konstruktion-
er i form av både terraser, dammar, trappor, byggnader, broar och vägar.

– Det här är första gången någon kartlagt Hilmas många byggen – något som också krävde mycket 
research.

Förutom de fem stora kartorna innehåller guideboken fakta om Hilma Svedal och hennes liv som 
guldgräverska i vildmarken i Alaska.  Det finns också en omfattande historik över när de olika delar-
na i Hilmas Alaska byggdes samt massor av nya och gamla fotografier.  Guideboken innehåller också 
flera intervjuer med personer som har anknytning till Hilmas Alaska. 

Guidebokens författare heter Mikael Jägerbrand och har tidigare arbetat som resereporter på Af-
tonbladet och arkeolog.  Han har tidigare gett ut guideböcker om ”Sveriges 33 mest sevärda vikinga-
platser”, ”Greby gravfält” och ”Tanums hällristningar”.

Frågor? Ring Mikael Jägerbrand på 070 - 796 06 98 eller maila: mikael@jagerbrand.se

Ett press-kit med bilder och skärmdumpar kan laddas ner här:
http://www.virvelvind-forlag.se/press/alaska.zip

Det Lysekils-baserade medieföretaget Virvelvind Förlag ger ut tidningar och tidskrifter samt  driver 
sajterna e-boksbiblioteket.se, virvelvind-forlag.se och fornguiden.se.  Förlagets bokutgivning:  ”Sveriges 
33 mest sevärda vikingasevärdheter” [2009], ”Heliga vägen” [2009], ”Tanums hällristningar” [2010].
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