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Utdrag ur läsarnas omdömen.

✓ Det är den finaste boken om Dalarö som jag sett.
✓ Vi är så glada och tacksamma för den fina boken som gläder många familjemedlemmar. Den är intressant, vacker och spännande att läsa och bläddra i.
✓ Gratulerar till bedriften!
✓ Sååå imponerad och positivt överraskad även om jag haft en inre bild. Överträffad
med råge. Börjar inse vilket gigantiskt arbete ni lagt ned.
✓ … har funderat över hur det går för er. Men nu när jag såg resultatet förstår jag att
det tog tid. Hjärtligt tack för den oerhört vackra och intressanta boken.
✓ Det är en sällsynt vacker hembygdsbok.
✓ … ett så vackert verk.
✓ Boken blev verkligen superfin! Ni ska känna er mycket stolta över ert fina arbete!
✓ Boken är verkligen fin …. och den är mycket intressant. Layouten och alla bilderna är
också ”wow”! Grattis till ert jobb!
✓ Boken ni gjort är fantastisk, ”tyvärr” så blev jag fast i den till sena kvällen. Hade planerat andra göromål …. en mycket trevlig och intressant bok, även för mig som inte
har någon anknytning till Dalarö.
✓ …. vad fint ni har disponerat och skrivit. Jag känner stor lycka över såväl allt jag får
reda på som hur fint det presenteras i boken. Ni har verkligen satt platsen, tiden och
bruken på pränt.
✓ Tack för den utomordentligt välskrivna och illustrerade boken ”En skärgårdsbondes
dagbok”.
✓ Mycket intressant och lärorikt innehåll. Kul också att äga som uppslagsverk i ämnet
skärgårdsliv i allmänhet, och Dalarö i synnerhet.
✓ Har nu njutit av fantastiskt både trevlig och bildande läsning. Vilket fint historiskt dokument med så mycket nyvunnen kunskap om historien bakom vårt fantastiska skärgårdsparadis. Vill bara berömma er för ett fantastiskt arbete och rikta ett stort tack
till er för allt nytt jag nu lärt mig om Smådalarö.
✓ Är djupt imponerad av detta magnifika bokverk. En uppslagsbok om Smådalarö Gård.
Språkbehandlingen, texten, är konsekvent och stilig. En fröjd att läsa. Många gratulationer för detta gedigna arbete.
✓ Mycket stimulerande att läsa. Ni har lyckats med att på ett systematiskt men trevligt
sätt både ge oss bred lokalhistoria men också bra kunskaper om hur tillvaron var för
många personer som levde 200 år tillbaka. …. …. intressantare som ett strålande exempel på s.k. mikrohistoria baserad på en bondedagbok än att vara ytterligare ett
fint bidrag i den rika existerande Dalarö-litteraturen …. också en inspiration hur man
kan hantera nyfikenhet runt historien. Tack för en stimulerande och berikande läsning!

