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Uppföljaren till Hästmannen Kokvinnorna Inger och Britt har båda viljor av stål och är färgstarka
personligheter som det har varit ett rent nöje att få lära känna, säger fotografen Peter Gerdehag som under

många år dokumenterat de bägge kvinnornas vardag och liv.Kokvinnorna är något så ovanligt som
handmjölkerskor och förmodligen de allra sista som levererar sin handmjölkade mjölk till mejeriet, som kör
upp till deras halländska höjder med den stora tankbilen.Boken visar två mycket märkliga kvinnoöden i en
döende kulturtradition. Turerna har blivit många under åren som Peter följt kvinnorna. Som fotograf har han
insett att man bör passa sig noga när man har att göra med stora, tunga, nyckfulla och hornbeprydda kreatur.
Maj-Ros, Liselotte, Lilly, Stina, Kalven-Lille, den oerhört älskade stuten Fille och arvtagaren Lill-Fille är
några av namnen på de röd-vita innevånarna i den gamla lagården. Många av dem är lika egensinniga

personligheter som Kokvinnorna!

Database on admissions of films released in Europe. PerHenrik Mäenpää Album 2011 16 songs. Trailer
Kokvinnorna av Peter Gerdehag Tell Aulin. Directed by Tell Aulin Peter Gerdehag.

Kokvinnan

Två år efter premiären av Kokvinnorna är det bara en Kokvinna kvar. Peter Gerdehag har filmat två systrar i
Halland under 31 månader. Kokvinnorna Genre Dokumentärfilm Regissör Peter Gerdehag Producent Lasse
Rengfelt Manus Peter Gerdehag Malcolm Dixelius Tell Aulin Originalmusik Per. Män dominerar Årets kock
Kvinnorna inte bra nog. Keep checking Rotten Tomatoes for updates. Leave a Reply Cancel reply. No videos
backdrops or posters have been added to Women with Cows. Välkommen till Cineasterna en filmtjänst till
landets bibliotek. En ny film av upphovsmännen till publiksuccen Hästmannen. 853 likes 1 talking about

this. Women With Cows Kokvinnorna.
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