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SJÖMÄRKEN
kustens konstverk

text & foto: Magnus Rietz
bild: Göran Johansson
form: Johan Brunzell
utgiven: 2007 09
sidor: 204
format: 340 x 490 mm
illustrerad: Ja
band: Inbunden
isbn: 978-91-85581-03-0

Runt Sveriges kuster har människor sedan urminnes 
tider uppfört sjömärken av olika slag. Vissa av dem 
är vackra som konstverk. De har stått intakta i 
mansåldrar men anses inte längre nödvändiga för 
sjöfarten. Man får leta mycket länge om man ska 
kartlägga och avbilda Sveriges alla sjömärken. Ingen 
vet hur många de är eller var alla står. Denna bok 
är ingen komplett förteckning över sjömärken, de 
vackraste och mest spektakulära har valts ut. 
 I Sjömärken - Kustens Konstverk dokumenterar 
och fotograferar Magnus Rietz tillsammans med 
konstnären Göran Johansson ett urval av dessa 
skönheter. Boken produceras i numrerad upplaga.  
Levereras i kassett.
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affisch: 700 x 1000 mm, isbn 987-91-85581-20-7
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affisch: 700 x 1000 mm, isbn 987-91-85581-19-1
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TRO, HOPP & KÄRLEK

text: Per Agne Eklund
illustration:  Jessica Linder
form: Michel B. Hjorth
utgiven: 2007 09
sidor: 204
format:  140 x 225 mm
illustrerad: Ja
band: Inbunden
isbn: 978-91-85581-10-8

” Stjärnorna blinkade avlägset men vänligt då 
han stilla vandrade bort från vardagens slit 
med den vanliga oron i bröstet, vad skulle 
det bli av honom, varför längtade han så?”

5

Vad är det som gör att den unge bruksdrängen Simon Nordlund 
lämnar sin fattiga men trygga uppväxt på det norduppländska 
bruket Forsmark för att söka lyckan i den larmande, sjaskiga 
hamnstaden Gefle som under dessa år i början av 1850-talet är 
Sveriges största hamn? 
 Som alltid är det äventyret som lockar, havet, kärleken, tron på 
en annan och bättre framtid på andra sidan havet och en obändig 
tro på livet. Men det kommer många hinder på vägen för den unge 
Simon, han dras in i en mörk malström av förbjuden kärlek, opiater, 
svek, ond bråd död och även mord får sin plats i denna skildring 
som friskt blandar fantasi och fakta, högt och lågt, surrealism och 
realism, kärlek och hat, höjder och djup, allt finns representerat men 
som en genomgående röd tråd finns tro, hopp och kärlek. Det är de 
tre livsviktiga ingredienser som vi alla människor har att försöka leva 
med och brottas med, likaväl i en hamnstad på 1850 -talet som i dagens 
alltmer snurrande samtid.
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”Hemvärnet framstår som 
en hybrid bland folkrörelser 
med frivillighet i fred, men 

plikt i krig!”
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Frilansjournalisten och hemvärns-
mannen Hanseman Calås har med 
en blodhunds envishet letat i arkiven, 
spårat upp gulnade fotografier och 
intervjuat militärhistoriskt bevandrade 
personer för att få fram sitt underlag till 
boken Hemvärnsgubbar & Militärer - 
notiser på skämt och allvar.  
 Materialet i boken har sin tonvikt på 
frivillighetsförsvarets framväxt från 
runt år 1850 till det moderna hemvärnet 
som numera är en folkrörelse och som 
under sin historia engagerat runt en 
miljon människor.

Hemvärns
gubbar & 
militärer

notiser på skämt och allvar

BALKONG FÖRLAG
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HEMVÄRNSGUBBAR & MILITÄRER
-notiser på skämt och allvar

Kapitlet om det nationella försvaret börjar med en notis om 
Gustav Vasas högvakt och landar i  Beredskapen åren 1-15. 
Ett antal notiser ägnas åt frivilligförsvaret med skarpskytte-
rörelsen som neutraliserades i slutet av 1800-talet. Politisk 
samsyn präglade tillkomsten av Hemvärnet år 10, som mot alla 
odds växte till drygt 100 000 män och kvinnor. Hemvärnet har 
under sin snart 0-åriga verksamhet blivit en folkrörelse som 
engagerat en miljon svenskar.
 Idag väcker Hemvärnet, med avtalsorganisationer, respekt 
och ingår i de Nationella Skyddsstyrkorna och är vid påbjudet 
hemvärnslarm insatsberett med cirka 0 000 soldater dygnet 
runt, året runt. Militärer och försvaret har också gjort nedslag 
i kulturhistorien med notiser om bland annat arkitektur, 
klädmode, 1:an Karlsson, Hemvärnsfi lmer och att ,5 mm 
ärtsoppa kräver punsch. Alltid på en torsdag. För den som söker 
fördjupning i militärhistorien fi nns en förteckning med ett fyrtiotal 
museer och fästningar. Boken innehåller drygt 50 foton och 
illustrationer.

Författaren HANSEMAN CALÅS 
har med en blodhunds envishet letat 
i arkiven, spårat upp gulnade 
fotografi er och intervjuat militär-
historiskt bevandrade personer för 
att få fram sitt underlag. Resultatet 
är en samling strandhugg  i en både 
välbekant och sällsam värld. 

HANSEMAN CALÅS

9 7 8 9 1 8 5 5 8 1 0 2 3

ISBN 978-91-85581-023

BALKONG FÖRLAG
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HEMVÄRNSGUBBAR  
& MILITÄRER
–notiser på skämt och allvar

text & foto: Hanseman Calås
form: Michel B. Hjorth
utgiven: 2007 09
sidor: 192
format: 210 x 225 mm
illustrerad: Ja
band: Inbunden
isbn: 978-91-85581-02-3
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DE OVANLIGA
Människor som går mot strömmen

text & foto: Åke Mokvist
form: Göran Eklund
utgiven: 2000 06
sidor: 256
format: 210 x 225 mm
illustrerad: Ja
band: Inbunden
isbn: 978-91-85581-00-9

Det får ta den tid det tar. När Åke Mokvist doku-
menterar ovanliga människors liv tittar han inte på 
klockan. Med lyhördhet och värme fotograferar han 
dem i deras egna miljöer och de får berätta i sin egen 
takt, på sina egna villkor. Mokvist väcker frågan om 
det i dagens Sverige verkligen är tillåtet att välja sitt 
eget sätt att leva och om alla har samma rätt och 
samma värde.
 De ovanliga gavs ut första gången år 2000 och har 
sedan dess tryckts om ett antal gånger. Boken har sålt 
drygt 120 000 exemplar.

”Varför har alla så bråttom?  
Är det döden di längtar efter?” 

Arne Ottosson
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DE OVANLIGA 2
Där friheten är viktigare  
än tryggheten 

text & foto: Åke Mokvist
form: Göran Eklund
utgiven: 2006 09
sidor: 312
format: 210 x 225 mm
illustrerad: Ja
band: Inbunden
isbn: 978-91-85581-01-6

Sex år har gått sedan De ovanliga kom ut. Boken som skildrar hur 
några ovanliga människor i Sverige valt att leva. Några av dem har 
avlidit sen boken kom ut och andra har flyttat in på ålderdomshem. 
Men de flesta lever som de alltid har gjort. 
 De ovanliga 2 berättar hur det gått för dessa människor och skildrar 
också några nya originella personligheter. Gemensamt för alla är att 
de värdesätter friheten högre än tryggheten och bryr sig inte om TV- 
såpor, melodifestivaler och ishockey-VM. Dessutom är de starka och 
envisa, men får ofta betala ett högt pris för sitt levnadssätt.
Vi ska vara tacksamma för att det fortfarande finns människor 
som vågar gå sina egna vägar, utan att bry sig om vad andra tycker. 
Människor som kritiskt betraktar samhället utifrån, utan datorer  
och mobiltelefoner. 
 Helena Langenhed blev 85 år och levde sina sista 20 år utan värme, 
elektricitet, vatten och telefon. Hon avled under oklara omständigheter 
december 2002. Helena levde efter devisen: ”Det är inte i medvind, 
utan i motvind, som vingarna stärks”. 
 De ovanliga 2 utkom år 2006 och är sedan dess tryckt i 30 000 exemplar.

”Det är inte i medvind, utan i 
motvind, som vingarna stärks”. 

Helena Langenhed
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”När lugnet äntligen har lagt sig tidigt på söndagsmorgonen och 
solen sakta höjer sig över Skeppsholmen då är det kanske ändå som 
vackrast. I de folktomma gränderna kan man se en och annan råtta 
våga sig ut, medan solen stiger högre och fyller hela Köpmangatan 
med sitt varma gula sken.”

750 år av Sveriges historia finns på 42 hektar. Staden mellan 
broarna eller Gamla Stan som blivit det officiella namnet på denna 
stadsdel är en liten ö. Gränderna andas av forna dagars storhetstid, 
förslumning lust och mord. Fotografen Christer Löfgren har i 
vackra bilder fångat det dagliga livet i Gamla Stan i Stockholm. 
Följ med på en vandring genom gatorna, gränderna och in på 
bakgårdarna.Texten skriven av Anne Östman skildrar Gamla Stan 
och hur människor levde då och nu.  
 
Upon the 42 hectares of land, exist 750 years of Swedish history. 
The city between the bridges, officially named the Old Town is on a 
small island called Stadsholmen, situated between Saltsjön and Lake 
Mälaren in Stockholm and the alleys still resonate with earlier eras 
of greatness, decay, lust and murder. Christer Löfgren photographs 
life in these historical alleys that he loves. Anne Östman who lives 
in the old Town vibrantly brings the photographs to life with her 
captivating text. This book will give a greater insight into life in the 
Old Town, both in present and earlier times.

GAMLA STAN
En stad i staden/City between the bridges

text: Anne Östman
foto: Christer Löfgren
form: Eva Lena Johansson
utgiven: 2007 05
sidor: 128
format: 210 x 245 mm
illustrerad: Ja
band: Inbunden
svensk och engelsk text
isbn: 978-91-85581-05-4
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”Där på kajen trängs tjusiga män i kostym direkt från jobbet, 
med fritidsklädda och för kajakutfärd klädda frisksportare, 
med ogenerat mycket packning och glada cyklister med 
skärgårdsbor som bara vill hem.”

Fotografen Christer Löfgren 
dokumenterade det levande Vaxholm 
han mötte under de fyra årstiderna 
åren 2004-2005. Under denna tid 
fotograferade han det som skedde runt 
omkring honom, havets förändringar, 
människors möten, de vackra husen 
och de ovärderliga och karaktäristiska 
skärgårdsbåtarna. Anne Östman 
kåserar till bilderna.

WAXHOLM
Fyra årstider
text: Anne Östman
foto: Christer Löfgren
form: Eva Lena Johansson
utkommer: 2008 04
sidor: 250
format: 210 x 245 mm
illustrerad: Ja
band: Inbunden
svensk och engelsk text
isbn: 978-91-85581-04-7
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”Det är inte svårt att bygga drakar 
som flyger och när du väl har lärt 

dig, kan du bygga drakar som ser ut 
nästan hur som helst. Så bygg dig 
en drake, leta rätt på en plats där 
det blåser och visa världen att den 
lekande människan, homo ludens, 
fortfarande har hälsan och frodas.”
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DRAKAR
att bygga och flyga

text: Olle Nessle
foto: Olle Nessle,  m.fl
form: Marina Wiking
utgiven: 2007 06
sidor: 128
format: 174 x 270 mm
illustrerad: Ja
band: Inbunden
isbn:  978-91-85581-06-1

Har du försökt att bygga en drake och fått den att flyga?  
Då vet du vad det vill säga att stå med bägge fötterna på  
jorden samtidigt som det känns som du har huvudet uppe 
bland molnen. 
 Drakfantasten Olle Nessle har skrivit boken Drakar – 
att bygga och flyga. Han säger sig vara drakbiten och har 
byggt drakar i fyrtio år med ambitionen att bygga modeller 
av saker man inte förväntar sig ska flyga. Han vill bygga 
drakar som inte liknar något annat och för honom har 
drakbyggandet blivit ett sätt att fira våren.  
 Boken innehåller inspirerande färgbilder och ger 
illustrerade exempel på flera olika drakmodeller man kan 
bygga själv. Här ges även materialtips, råd om vad man ska 
tänka på då man bygger sin egen drake, var och när man 
ska flyga den, varför den inte flyger och tips på hur man 
förbereder och ordnar drakfester.  
 Så låt fantasin flyga och bygg din egen drake. Ge dig ut i 
naturen och lek!

Olle Nessle

Balkong Förlag

Drakar
att bygga och flyga
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”Solvin blir svagt 
mosserande. Det är en 

norrländsk tradition att 
vid sensommaren ha 

flaskor fyllda med blåbär 
i fönstret.”
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”Spotta ut otäckingarna, man får sår i munnen 
av dem!” Så kunde blåbär omtalas för hundra år 
sedan. Idag efterfrågas blåbären som aldrig förr 
och de anses vara ett av våra nyttigaste livsmedel. 
Vi minns dem som barndom, sagor och smak av 
sommar. Tänk alla fingrar som hängivet plockat loss 
de små bären från buskarna. Blåbär betyder många 
skogsäventyr med termosar, mygg och målmedveten 
envishet. Blåbär är fläckar, sötma och skvaller men 
också bär med en spännande historia.
 Etnologerna Anette Rattfelt och Simen Lunøe 
Pihl har skrivit en lättläst och innehållsrik bok 
om folk och blåbär. Drygt 80 recept kompletterar 
berättelserna. Boken illustreras med vackra 
färgbilder av Peter Nyblom och Anette Rattfelt.

BLÅBÄR 
Minnen, mat och smak 
 text: Anette Rattfelt  
och Simen Lunøe Pihl
foto: Peter Nyblom  
och Anette Rattfelt
form: Marina Wiking
utkommer: 2008 05
sidor: 200
format: 210 x 225 mm
illustrerad: Ja
band: Inbunden
isbn: 978-91-85581-17-7

Blåbär
Minnen, mat och smak

Anette Rattfelt

Simen Lunøe Pihl

Peter Nyblom

Balkong Förlag
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Det regnar aldrig i en Bondfilm. Nej, James Bond uppsöker 
oftast platser där himlen är blå och solen alltid skiner. Det  
var precis så agentfadern Ian Fleming menade att livet  
skulle levas. Han hade många av James Bonds personlighets-
drag och författade alla sina böcker i sitt semesterhus  
”Goldeneye” på Jamaica. 
 En av de mest kända filmreplikerna är ”My name is Bond... 
James Bond ”. Agenten alltid på väg för en drink eller en dam. 
 Första Bondfilmen kom år 1962 och sedan har det 
med jämna mellanrum kommit nya uppfinningsrika och 
sagolika filmer om dubbelagenten och hans Bondvärld. 
Boken presenterar kul läsning om det man behöver veta om 
agentvärlden. 
 Antalet officiella filmer producerade av Eon Productions,  
är med Casino Royale uppe i tjugoen stycken.

DET REGNAR ALDRIG I  
EN BONDFILM

text: Yvonne Linder
form: Michel B. Hjorth
utgiven: 2006 11
sidor: 216
format: 110 x 178  mm
illustrerad: Ja
band: Pocket
isbn: 978-91-85581-07-8

“I need your help!
Of course that’s why you make love to me!”
                    Domino till Bond i filmen Åskbollen
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»Drivkraften är  
fortfarande whiskymötet,  
att helt  förutsättningslöst  

få ge sig i kast med en  
ny whisky. Och självklart  

människorna, att missionera 
 och  väcka nyfikenhet kring 

en underbar dryck. Ren 
whiskyglädje!«
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whisky – top 100 single malts. Äntligen en bok från 
Skandinaviens ledande whiskyexpert! Och vilken bok, 
den mest fylliga maltwhisky-boken någonsin. Henrik 
Aflodals vardag ägnas åt whiskyprovande. Över 3500 
dokumenterade whiskymöten under drygt 15 år, en 
ständig jakt på nya whiskyupplevelser. Här på återbesök 
hos världens 100 främsta maltmakare. Vilket destilleri  
gör den bästa whiskyn? Hur går det till? Allt står i  
denna ”whisky-bibel”.  
 I Single Malt World Cup screenade Aflodal folkets 
whiskysmak, 1250 whiskyälskare blindprovade fram  
en världsmästare. Experten kontra folket, ett nytt  
perspektiv för en whiskybok.

 
w

WHISKY
TOP 100 SINGLE MALTS

HENRIK AFLODAL

HENRIK
AFLODAL 

WHISKY

TOP 100
SINGLE
MALTS

Äntligen en bok från Skandinaviens ledande 
whiskyexpert! Och vilken bok, den mest fylliga malt-
whiskyboken någonsin. Henrik Aflodals vardag ägnas åt 
whiskyprovande. Över 3500 dokumenterade whiskymöten  
under drygt 15 år, en ständig jakt på nya whiskyupplevelser.  
Här på återbesök hos världens 100 främsta maltmakare.  
Vilket destilleri gör den bästa whiskyn ? Hur går det till ? Allt  
står i denna ”whisky-bibel”. Men vad tycker vanligt folk ?  
I Single Malt World Cup screenade Aflodal folkets whiskysmak,  
1250 whiskyälskare blindprovade fram en världsmästare. Experten 
kontra Folket, ett nytt perspektiv för en whiskybok.  
 
Välkommen in i Aflodals whiskyvärld!

BALKONG FÖRLAG 9 7 8 9 1 8 5 5 8 1 1 1 5

ISBN 978-91-85581-11-5

Henrik  Aflodal är journalist och whiskyexpert. Från  
cocktail-blandande tonår till vuxen whisky-beundrare 
blev intresset yrke år 2000. Då kom Aflodal’s Whisky 
World, en digital-världswhisky-bok på engelska med 
tusentalet uppslag. Året därpå sätts första whiskyfatet  
i flaska, fyra till följer i serien Aflodal Select World 
Whisky. 2002 startar han Whiskyspot.com, världens 
första (och fortfarande enda) nyhetssajt om whisky. 
Samma år grundas det illustra sällskapet Scandinavian 
Whisky Society som just buteljerar ’single cask’-whisky. 
2004 öppnar Aflodal sitt whiskyarkiv på nätet med ett 
urval av sina bästa whiskyupplevelser, nya recensioner 
läggs ut dagligen. 2005 går första konnässör-resan till  
Skottland där expertens kontaktnät öppnar dörrar  
stängda för vanliga whisky-turister. 2007 är vi framme  
vid andra upplagan av Single Malt World Cup. 
 
  »Drivkraften är fortfarande whiskymötet, att helt  
  förutsättningslöst få ge sig i kast med en ny whisky.  
  Och självklart människorna, att missionera och  
  väcka nyfikenhet kring en underbar dryck.  
  Ren whiskyglädje!«

Whiskycover.indd   1 07-06-25   11.14.58

WHISKY
Top 100 single malts

text: Henrik Aflodal
foto & form:  
Michel B. Hjorth
utgiven: 2007 09
sidor: 540
format: 130 x 177 mm
illustrerad: Ja
band: Inbunden
isbn: 978-91-85581-11-5
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”Hus präglade av dynamisk rörelse och stilla  
väntan. Fasader laddade med tidens tecken. 

Rum förtätade av minnen och möten.”

Utmed det svenska järnvägsnätet finns en mängd vackra 
stationsbyggnader. Många är ännu i bruk med biljettförsäljning 
och dylikt medan andra sover en ”Törnrosasömn”. Järnvägens 
arkitektur är både välbekant och okänd för de allra flesta. Att 
Sveriges stationshus är en talrik och mångfasetterad kulturskatt 
framgår av denna bok. Arkitekturfotografen Krister Engström 
har återupptäckt och på ett mycket smakfullt sätt dokumenterat 
en mängd stationshus från Haparanda i norr till Trelleborg i 
söder. Gunilla Linde Bjur, professor i arkitekturens kultur och 
kommunikation vid Chalmers Universitet har skrivit texter till 
hans foton och samtidigt tecknat bilden av en byggnadstyp som 
ständigt speglar sin tids arkitektursyn. Detta är berättelsen om hus 
som präglat stad och landsbygd i 150 år. En fängslande historia om 
svensk arkitektur som alla kan ta till sig.

STATIONSHUS
text: Gunilla Linde Bjur
foto: Krister Engström
form: Sture Balgård
utkommer: 2008 04
sidor: 320
format: 245 x 225 mm
illustrerad: Ja
band: Inbunden
isbn: 978-91-85581-16-0

STATIONSHUS

 

Balkong Förlag
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KAJAK  
bygg din egen träkajak 
laminare necesse est 

text & foto Anders Jalakas
utkommer: 2008 04
sidor: 120
format: 245 x 210 mm
illustrerad: Ja
band: Häftad
isbn: 978-91-85581-15-3

I Sverige är kajakpaddling ett stort intresse, årligen säljs 
det här runt 10 000 kajaker. Nu kan Du bygga Dig en egen 
kajak med hjälp av denna handbok i konsten att bygga 
lätta, vackra och hållbara kajaker i trä. Författaren Anders 
Jalakas tar med läsaren på en resa där man får lära sig 
varför kajaker ser ut som de gör, hur man designar sin 
egen kajak och anpassar den till olika användning. Här 
ges goda råd från ritning till konstruktion. Processen 
illustreras med originalfoton och konstruktionsritningar.

”Alla vill egentligen ha en träbåt, fast de 
flesta har inte fattat det ännu -vågor kluckar 
mycket vackrare mot träskrov än mot 
plastskrov. Faktum är att en träkajak är 
livsnjutarens kajak. Den erbjuder nåt för 
nästan alla sinnen.”

KAJAK

BALKONG FÖRLAG

bygg din egen träkajak laminare necesse est
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Liverna är en liten baltisk-finsk folkgrupp som talar liviska, ett 
gammalt finsk-ugriskt språk. I vår tid när i genomsnitt ett språk 
försvinner varannan vecka, återfinns även liviska på Unescos 
lista över utrotningshotade språk.
 I denna fotoessä reser Juki Nakamura runt i Lettland på 
jakt efter livernas undflyende kulturarv. Då han fotograferade 
människor i deras naturliga miljö, mötte han en folkgrupp  
som kultiverade sitt arv som vittnesbörd om en levande  
kulturtradition. Endast ett fåtal personer talar numera  
det liviska språket och en handfull människor har språket  
som sitt modersmål.  
 Tillsammans med artiklar av Valda Marija Šuvcāne och 
Rasma Noriņa berättar denna bok livernas historia. Idag ser vi 
ett ökande intresse för att bevara deras traditioner och kultur-
arv. Varje år äger det i Mazirbe rum en livisk festival, där  
vi kan hör det liviska språket och de liviska sångerna.

LIVERNA
foto: Juki Nakamura
text: Valda Marija Šuvcāne
och Rasma Noriņa
utkommer: 2008 10
sidor: 228
format: 186 x 250 mm
illustrerad: Ja
band: Flexiband
isbn: 978-91-85581-12-2  sv
isbn: 978-91-85581-13-9  eng

» Om vi svänger här, ser du mitt hus,  
  med den vita väggen«
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I svensk byggnadstradition har de rödfärgade 
husen länge haft en särställning och i 
mycket fått prägla bilden av vår nationella 
byggnadskultur. Röda hus och Falu rödfärg är 
något som de flesta förknippar med det genuint 
svenska och det som ger identitet och karaktär 
åt många bygder och landskap. Men få anar 
rikedomen och den stora spännvidden i det 
rödfärgade byggnadsarvet, hur mångfacetterad 
denna bebyggelse i realiteten är. I texter av 
kulturhistorikern och antikvarien Ralph 
Edenheim ges många inblickar i den svenska 
rödfärgstraditionen. Boken är rikligt illustrerad 
med färgfotografier.

DE RÖDA HUSEN

text: Ralph Edenheim
foto: Olle Norling
form: Christer Strandberg
utgiven: 2004 05
sidor: 224
format: 294 x 272 mm
illustrerad: Ja
band: Inbunden
isbn: 978-91-7988-262-4

” Morgonsolen når pigmentet som glimmar 
längst in i träet. Det finns en skönhet, ett 
behag, även när färgen åldras och dör.”

-
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HANTVERKET I GAMLA HUS

text: Svenska Byggnadsvårdsföreningen
utgiven: 1998 08
sidor: 208
format:  170 x 270 mm
illustrerad: Ja
band: Inbunden
isbn: 978-91-85581-09-2

Hantverket i gamla hus är en kunskapsrik 
översikt och praktisk vägledning till 
hantverk, material och tekniker i våra gamla 
byggnader. Här ges även råd och anvisningar 
om hur man bäst går till väga vid underhåll 
och reparation. Författarna är några av 
Sveriges mest erfarna hantverkare, arkitekter, 
antikvarier inom byggnadsvårdens område. 
Boken är rikt illustrerad och försedd med 
pedagogiska steg för steg-teckningar.

Hantverket i gamla hus

Balkong 

Balkong Förlag 

”Byggnadsvårdare är vi allihopa – 
många gånger utan att riktigt  

veta om det.”

-
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BERG FÖR BYGGANDE

text: Sveriges Bergmaterialindustri
form: Göran Eklund
utkommer: 2007 09
sidor: 74
format:  135 x 225 mm
illustrerad: Ja
band: Inbunden
isbn: 978-91-85581-14-6

Boken är tänkt att vara till hjälp för alla intresserade byggnadsvårdare att gå 
vidare i sitt arbete med att underhålla och restaurera sina bostäder – på landet 
eller i stan – på ett varsamt och kärleksfullt sätt. Svaren i boken kan ses som  
en första vägledning som kan kompletteras med råd och specialstudier för  
varje enskilt hus och pekar på möjligheter och alternativ som finns, men som 
sällan används.

Bergmaterial är nödvändigt för att bygga och utveckla infrastruktur och 
bostäder. Med krossat berg, naturgrus och återvunnet material bygger vi vägar 
och järnvägar eller tillverkar asfalt och betong. Boken Berg för byggande är en 
introduktion till bergmaterialindustrin och den grundläggande kunskapskällan 
för alla som producerar, upphandlar och använder bergmaterial. Den vänder 
sig även till dem som genom tillstånd och kontroll påverkar industrin samt 
till alla som är intresserade av samhällets fysiska utformning. Boken skildrar 
produktionen i kronologisk ordning.

FRÅGOR OCH SVAR OM BYGGNADSVÅRD

text: Roger Lindbom och Vicki Wenander
foto: Vicki Wenander
illustration: Roger Lindbom 
form: Linn Fleischer
utgiven: 2007 01
sidor: 144
format: 110 x 178 mm
illustrerad: Ja
band: Pocket
isbn: 978-91-85581-08-5

BERG 
FÖR 

BYGGANDE
Om bergmaterialindustrin

”I slutet av 1700-talet upptäckte skotten John Mc Adam att krossad sten- 
makadam- var mycket bra för vägbyggnad.”

”Hur återskapar man det ursprungliga utseendet på en sekelskiftesveranda  
av trä som blivit hårt ombyggd?”

inlagaXXX.indd   32 07-09-10   15.05.57


