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Camilla Arvidsson har byggt ett växthus i trädgården för att skapa en medelhavskänsla. Växthuset finns med i hennes nya bok Citrusdrömmar och olivlundar. Foto: Jack Skog

Hon vill sprida medelhavskänsla
Camilla från Blekinge har släppt en ny bok

Camilla Arvidsson, 49, är upp-
växt i Karlskrona och Lyckeby 
men sedan några år tillbaka 
bosatt i skånska Klagshamn.

I dagarna kom hon med sin 
allra första egna bok som hon 
rikt illustrerat från alla sina 
resor till Sóllerdalen på Mal-
lorca. Hon har skrivit texter, 
fotograferat och gjort layouten.

– Vi blev helt hänförda när 
vi kom dit första gången för 
tolv år sedan, säger Camilla 
Arvidsson. Det var ett paradis. 
Sedan dess har vi återvänt näs-
tan varje år.

– Och jag har samlat på mig 
ett bildmaterial som skulle 
kunna räcka till flera böcker.

Camilla Arvidsson berät-
tar hur den söta, friska doften 
från citrusblommorna ligger 
tung över dalen och hur hon 
inspirerats och tagit med sig 
odlarglädjen med sig hem till 
sin egen trädgård och växthus.

Boken Citrusdrömmar & 
olivlundar är tryckt i 4 000 
exemplar och Camilla Arvids-
son hoppas på att få trycka 
ytterligare en upplaga.

– Det har varit fantastiskt att 

få göra en bok helt i egen regi. 
Det är en magisk känsla.

Böcker om betong
Camilla  Arvidsson är född i 
Värmland men kom till Ble-
kinge och Lyckeby som åttaår-
ing då hennes pappa och resten 
av familjen flyttade med Udd-
comb till Verkö.

– Karlskrona har sedan dess 
alltid funnits i mitt hjärta. Det 
är min barndomsstad dit jag 
ofta återkommer. Pappa och 
min bror är kvar i Blekinge,  
så det är naturligt att vi åker 
dit. Dessutom har jag många 
vänner där.

Camilla Arvidsson kan titu-
lera sig formgivare, fotograf 
och författare. I 17 år arbe-
tade hon på Allers förlag och 
som layoutare på bland annat 

Hemmets Veckotidning och 
Femina.

När hon började frilansa för 
några år sedan hamnade hon i 
bokvärlden. Tillsammans med 
Malin Nilsson har hon gjort 
flera böcker om konsten att 
gjuta i betong. 

– Totalt har vi gjort tre 
betongböcker och just nu hål-
ler vi på med en fjärde.

Den första boken Vattenblänk 
och betong har sålts i nära  
20 000 exemplar och översatts 
till sex språk.

”En tuff bransch”
För några år sedan inledde 
Camilla Arvidsson också sam-
arbete med designern Else 
Österberg i Karlskrona. Till-
sammans har de gjort böckerna 
Mysigt i soffan och Sy i vax-

duk, som Camilla Arvidsson 
har illustrerat.

– Else och jag gick på samma 
gymnasieutbildning i Malmö 
och har känt varandra i många 
år. Just nu arbetar vi med en 
tredje bok, som kommer ut 
under nästa år. Det blir en 
barnpysselbok, säger Camilla 
Arvidsson.

Samtliga böcker som Camilla 
Arvidsson deltagit i har getts ut 
av Ica Bokförlag.

– Det är en tuff bransch och 
det gäller att ha bra relation och 
kontakt med redaktörerna. De 
får in massor av förslag till 
bokidéer, så det gäller att kunna 
presentera ett bra material för 
att de ska nappa.
TexT
Lars-Göran Enarsson
lars-goran@blekingeposten.se

För tolv år sedan förälskade sig Camilla Arvidsson i 
den gyllene dalen, täckt av citrusodlingar och med 
gamla olivträd.

nu har hon släppt en bok om hur man tar med sig 
medelhavskänslan hem.

För tolv år sedan fick Camilla Arvidsson låna ett litet hus i bergsbyn Fornaluxt på Mallorca. Sedan dess har hon återkommit med jämna mellanrum för att känna dofterna från citrusblommorna, 
odlarlusten och stämningen som finns i dalen. Foto: Camilla Arvidsson


