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»Flygfoton som ren konst.«Nils-Erik Ekstrand, Dagens
Nyheter Sverige är stort, ett land med rika variationer i landskap och
topografi. Här finns åkrar, ängar, sjöar, skärgårdar, berg, skogar och
städer. Nu kommer flygfotografen Lars Bygdemark med en episk

skildring av Sverige -en storslagen resa genom luftrummet. Här finns
spektakulära bilder av Göteborg och Malmö samt ovanliga

perspektiv från Stockholm med skärgård. Här finns också vackra
vyer över skogar och ängar och bilder från odlingslandskapet som

nästan liknar konstverk. Alla landskap finns med, från söder till norr.
Detta är den största flygfotobok över Sverige som någonsin har

gjorts. Boken är indelad i tre stora kapitel - Götaland, Svealand och
Norrland. Lars Bygdemark är Sveriges främste flygfotograf. Han har

flugit över Sverige i snart 25 år och tagit tiotusentals bilder. De
senaste fyra åren har han arbetat heltid med detta stora

bokprojekt.Boken ges även ut i en engelsk upplaga, Sweden from
above. »Flygfoton som ren konst.«Nils-Erik Ekstrand, Dagens

Nyheter»Bildspråk som ren poesi.«Jonas Florén, Dagens
Industri »Grafisk form från ovan.«Elin Viksten, TT Spektra »Man

bara häpnar och gläds åt resultatet!«Bengt Rosén, Nerikes
Allehanda »De 304 sidorna är ett nutidsdokument över Sveriges
geografi.«Rasmus Carlsson, Digitalfoto för alla »En fröjd att

bläddra  i när vintern känns för lång«Skärgårdsliv »Det sägs att Lars



Bygdemark har jobbat i fyra år med den här boken. Det märks.«Vi
Bilägare»Här är någor att gotta sig åt. Flygbilder är

fascinerande.«Micael Andersson, Varbergs Posten »En alldeles
fascinerande bok, ett praktverk, en guldgruva!«Rolf Olofson,

Drömresan »Hoppas att tomten har med sig många bokpaket och att
han hinner titta ner från sin släde, för Sverige är fantastiskt!«Lasse
Halvarsson, Gefle Dagblad »Effektfullt från luften.«Kamera &
Bild »Sverige från ovan årets förnämsta praktverk.«Birger
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