Dokumentationen av
Nordvästra Skåne från ovan
och dess tio kommunområden är klar!
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Skåne – lika grant från ovan utkom 2005 och blev en
dundersuccé. På 296 sidor och med 277 bilder presenteras sevärdheter, städer, skånska slott och naturen på ett
annorlunda sätt. Boken är en resa i tid och rum med de
nutida bilderna och de historiska texterna och Skåne beskrivs mycket brett. Både svensk och engelsk utgåva.
Bjäre – Båstad och Ängelholm från ovan är den femte i serien och utkom 2010. De
två kommunerna Båstad och Ängelholm överlappar varandra på Bjäre och av den
anledningen blev det en bok. Kusten runt Bjärebygden fascinerar på många sätt
och får sin kulmen vid Hovs hallar. Den berömda ”päran” liksom tennisen –och
den stora Ljusfesten är evenemang som självklart finns med i denna stora bok på
224 sidor och 325 bilder.
Helsingborg från ovan utkom samtidigt som den stora utomhus
utställningen med samma namn och blev den största flygfotoboken
någonsin över Helsingborgs stad och kommunområde. På 328 sidor och
med 390 flygfoton beskrivs denna del av Skåne detaljrikt och intressant med
tanke på den utveckling som staden upplever.
Landskrona från ovan blev vår tredje bok från ovan och utkom 2008.
Staden, som 2013 fyller 600 år, har kvar sin charm och dess
livfullhet och glädje inramas varje år av den traditionella karnevalen. Ön Ven, pärlan i Öresund, som tillhör Landskronas
kommun har fått sitt eget kapitel. 164 sidor och 182 flygfoton ger
ett brett perspektiv på hela kommunen.
Söderåsbygden från ovan utkom 2011 och omfattar de fyra kommunerna
Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp och är av den anledningen en av våra
största böcker på 304 sidor och hela 410 bilder. Söderåsen är pärlan som
dessa kommuner förvaltar tillsammans och här finns också regionens Nationalpark. Innehållet ger ett brett perspektiv på de fyra kommunernas områden som
en levande bygd. Vår sjätte bok i serien.
Kullabygden från ovan, den fjärde boken och över en av Skånes spjutspetsar
med det magiska Kullaberg vars naturreservat tillhör de mest
välbesökta områdena i Nordvästra Skåne. Boken utkom 2010 och omfattar Höganäs kommunområde och ger en mersmak att upptäcka en
såväl vacker som intressant bygd på 176 sidor och 250 foton under fyra
årstider.
Örkelljungabygden från ovan är boken som i princip knyter ihop
hela Nordvästra Skånes tio kommuner. Bygden sticker ut med sina
glittrande sjöar och vackra skogslandskap där de upp mot 90 byarna
dyker upp i små öppna landskap. Möjligheten att fotografera bröllop
från ovan i Rya kyrkoruin vilket tillsammans med älgar tillhör ovanligheterna för flygfotografering. Boken utkom 2012 och är den sjunde
i serien och omfattar 152 sidor och 260 bilder.

Ett bokpaket av stort värde som en unik present
I Nordvästra Skåne finns allt!
Därför har vi gjort som ordspråket säger:
”Gå inte över ån för att hämta vatten”
Alla böckerna, med en totalupplaga på 60 000 ex,
har producerats av Sesamphoto och tryckts av Tryckservice, Ängelholm

Med bilder från flygfotoböckerna och dess olika delar har vi tagit fram korta
DVD bildspel med nykomponerad musik av Thomas Åström
Det är ju inte alla som ges tillfälle att se vårt vackra landskap, som Nils Holgersson såg det från gåsaryggen. Den möjligheten ger vi nu er på vårt sätt. Njut av
olika flygturer med Bertil Hagberg till njutbara toner av Thomas Åström, känd
från Kul i Juli, Luciagalan, Körgalan m m.
Redan nu en succé och skickas världen över till vänner som får se hur fint vi har
det i vår del av världen.

DVD-hälsning till nära och kära
Helsingborg – Staden vid Öresund, lika vacker oavsett årstid.
Flygturen går över kända platser som Sofiero, Fredriksdal med flera,
som i vissa delar visas även i marknivå. Kryssningsanlöpen har gett
staden en internationell karaktär. Staden inramas av världens mest
trafikerade sund där det känns som att man kan ta den danska
staden Helsingör i sin hand. I Helsingborg kan man vid klart väder
njuta av den magiska solnedgången i Norra hamnen eller utmed den
nya strandpromenaden.
Tid: 8 min.

... som bild- och musikvykort
Med vingar över Kullabygden. Det välkända odlingslandskapet för
många, kullapotatisens hemvist inramad av en vacker kust, pittoreska byar och Höganäs, den lagom stora staden med lång gruv- och
keramikhistoria. Kullabergs variationsrika natur och klippor är spetsen i detta landskap som lockar till många upplevelser. Ryds 100åriga marknad, Sillens dag i Mölle, Medeltidsdagar i Ingelsträde och
Jonstorps marknad ger ett perspektiv på en levande bygd med denna
flygtur över Kullabygden till njutbar musik av Thomas Åström.
Tid: 9 min.

... som inledning till konferensen, festen och mötet
Möt kunden med ett anpassat DVD bildspel
Vi specialkomponerar DVD med flyg/markbilder och musik för företag.
Begär offert!
www.sesamphoto.nu

Nya DVD-produktioner utkommer hösten 2012 och våren 2013
Sång
och körsång
för välbefinnandet
Thomas Åström
www.sjunga.se

Vår första bok

Svenska Omvägar blir tillgänglig som app 2013!

Efter 3 500 mil på de mindre vägarna från Smygehuk i söder till Treriksröset längst upp i norr
blev boken omåttligt populär efter presentation av Leif ”Loket” Olsson i Bingolotto året efter
utgivningen som var 1997. Upplagan på 4 000 ex tog slut nästan direkt, alla ville köra våra
omvägar och upptäcka okända platser i Sverige. Än idag är det stor efterfrågan på våra omvägar i landet och med den nya teknikens hjälp lanserar vi därför boken som app för iPhone
och iPad.
Det betyder att även våra nya tips på omvägar, som nu är uppe i över 8 000 mil på småvägar i
Sverige, blir tillgängliga i olika etapper på detta sätt med både bild, text och kartor med GPS.

Vi fortsätter med nästa app som är tänkt att attrahera alla
er som vill uppleva Sydamerika.

Vi har sedan 2003 fastnat för denna kontinent och vi inriktar oss i första hand på våra resor i Peru, Equador och Galapagos. Här har vi med lokala guiders hjälp tagit fram egna
mål och resrutter som inte kräver att man ska vara en häftig
äventyrare. Vi åker dock på tågvagnars tak, vandrar upp
till 5 000 meter på Chimborazo, åker på flotte i Amazonas,
njuter av historiska platser som Macchu Pichu och vandrar
på ekvatorlinjen men ändå fullt möjligt för de flesta. Appen
beräknas vara klar senast våren 2014.
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Ge arbetsmiljön en varm känsla
Fotokonst på arbetsplatsen eller i offentliga miljöer
väcker både glädje som uppmärksamhet och har ofta
en ljuddämpande effekt beroende av material.
Ur vårt stora arkiv med bilder från flera fotografer
och hela världen väljer man sin egen kollektion anpassat efter känsla eller varför inte kundområde för
igenkännadet.
Snart därefter är det monterat klart på väggarna.
Vi använder alltid högsta kvalité i vårt materialval.

Några av våra nöjda kunder
t OHFMIPMN)FMTJOHCPSHBJSQPSU
t 4XFECBOLTIVWVELPOUPS )FMTJOHCPSH
t 4ZEWBUUFO .BMNÚ
t 'BTUJHIFUTCZSÌO
t 8JIMCPSHT )FMTJOHCPSH
t -BOETLSPOB4UBETIVT
t &LFCZ4QBSCBOL
t &SOTU:PVOH OHFMIPMN

t 4QBSCBOLFO½SFTVOE
t )BOEFMTCBOLFO )ÚHBOÊT
t .BOOIFJNFS4WBSUMJOH )FMTJOHCPSH
t *#. .BMNÚ
t 4DIOFJEFS&MFDUSJD OHFMIPMN
t 7ÌSEDFOUSBMFSJ4LÌOF
t 1SFWJB )FMTJOHCPSH
t 7ÊMB$FOUSVN

Våra bilder anpassas för utkörningar på alla typer av
material och det finns snart inga begränsningar i vare
sig format eller vad man önskar bilden utförd på.
Exempel på material:-BNJOFSBUGPUPQBQQFS $BO
WBTEVL 5SFWJSBEVLNFEPMJLBUÊUIFUFS 'PSFY 17$ 
1MFYJHMBT
Begär offert!

www.sesamphoto.nu

Resumé 1989–2012
Sesamphotos verksamhet startade 1989 under
namnet Hagberg Naturbild av Bertil och Annika
Hagberg, Helsingborg. Som namnet anger så var det
från början en stark koncentration på naturbilder
och då från hela Sverige.
Utvecklingen av bildbyrån tog fart i början av
1990-talet. Arbetet med att bildsätta två böcker om
Sofiero samt samarbetet med dåvarande Pressens
Bild blev effekten att bildarkivet utökades snabbt.
Inriktningen att vara starka på hemmaplan resulterade i ett stort bildarkiv över hemorten med omnejd.
1993 påbörjades det stora arbetet med boken
Svenska Omvägar och arkivet växte för varje månad
som vi lärde känna vårt avlånga land. Efter cirka
3 500 mil på småvägar och på jakt efter mindre kända platser som inte gick att finna i några turistbroschyrer låg boken klar för utgivning våren 1997.
Samtidigt påbörjades arbetet med att fotografera
över 150 konstnärer till boken Konstrunda i ord och
bild av Helmer Lång och Solbritt Lindfors Lång,
vilket innebar att bildarkivet över Nordvästra Skåne
fick en ny dimension. En bok som sedernera utvecklades med nya konstnärer 2004. En av de stora

förändringarna i Helsingborg är utan tvekan Norra
hamnen. Vi anlitades av Helsingborgs stad till en
totaldokumentation av den stora händelsen, med
idag historiska bilder, från en vanlig hamn till ett
attraktivt område med internationell karaktär som
omfattar både bostäder och restauranger.
Hagberg Naturbild AB mötte milleniumskiftet med
att byta namn till Sesamphoto AB och blev bland de
första bildbyråerna med bildbank på internet. Fler
fotografer anslöts till byrån och därmed en utökning
av bredden i arkivet. Flygfotouppdragen blev allt fler
och tanken på en utställning föddes i början av 2003
men förverkligades först 2005 och omfattade bilder
från Skånes 33 kommuner. Utställningen invigdes
på Sundstorget 2005. Utställningen Helsingborg från
ovan såg dagens ljus 2007 och boken Svenska Omvägar blev nästa utställning 2009. Samtliga utställningar har invigts i Helsingborg med tacksamt stöd
av staden.
När vi nu skriver 2012 har vi som sagt nått ett av
våra stora mål, att från ovan dokumentera hela
Nordvästra Skåne och dess tio kommunområden
i sin helhet. Detta tillsammans med bilderna från
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Precis som bilen behöver kroppen service!

Vi klarar våra krävande arbetsställningar i flyg och vid datorn tack vare
kiropraktor Carl Edelman på Råå och massör Anthony Burgess hos Hälsopartner – Ryggrehab, Helsingborg.
Edelman Kiropraktik är en familjeorienterad klinik och vi välkomnar
människor i alla åldrar med alla typer av hälsoproblem. Oavsett din
hälsostatus är det vår ambition att förbättra det som inte är bra och se till
att det som är bra inte blir dåligt. För att erbjuda dig bästa vård kombinerar
vi traditionella kiropraktiska tekniker med en av de mest moderna utrustkänna dig välkommen och trygg. Hos oss får du ett effektivt och säkert
omhändertagande av en akademiskt utbildad legitimerad kiropraktor som
ser helheten i din hälsa.

Tel 042-26 35 90
www.edelmankiropraktik.se
info@edelmankiropraktik.se

delse för innehållet. Hans historiska texter om Skåne
belyser dåtid och nutid på ett mycket intressant sätt.
Ideén utvecklades med framtagandet av specialdesignade montrar i aluminium och den 7 maj 2005
invigdes utställningen på Sundstorget i Helsingborg.

övriga Skåne har vi idag förmodligen ett av de största
flygfotoarkiven över vårt attraktiva landskap.
Flygfotoutställningen, Skåne – lika grant från ovan,
är utan tvekan Sveriges första och största utomhusutställning med flygfoton som beskriver ett svenskt
landskaps bredd.
De områden som ingår i utställningen har utvecklats
tillsammans med Bengt Lindskog, som haft stor bety-

Flygfotoutställningen Helsingborg från ovan producerades i samarbete med Helsingborgs stad i syfte att
visa på Helsingborgs stads område med många njutbara platser i staden och dess omgivningar. Till varje
bild finns en unik historia som författats av helsingborgskännaren Bengt Lindskog. Vår tanke med detta
var att betraktaren skulle kunna känna historiens
vingslag till de nytagna bilderna och uppleva förändringarna i vår stad.
Svenska Omvägar – Swedish Detours invigdes den 5
juni 2009 och blev med sina 64 bilder en av Sveriges
största utomhusutställningar. Landets 25 landskap
från söder till norr presenteras med storformatsbilder tillsammans med en 4x9 meter stor Sverigekarta
på marken. Utställningen bygger på boken med
samma namn och är resultatet av 6 000 mil på småvägarna i Sverige.

2000-talets utmärkelser
till glädje och stolthet för Sesamphoto!
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