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VI FIRAR 10 ÅR 2016!

Balkong Förlag är ett oberoende förlag med inriktning på 
faktaböcker som grundades 2006. Utgivningen består av cirka 15 

titlar per år, alla illustrerade inom olika ämnesområden. 
  Grundtanken med utgivningen är vackra tryckta böcker av hög 
kvalitet och med lång livslängd. Vi vill att våra böcker ska leva 
länge. Bakom varje bok ligger mycket arbete och vår önskan är att 
de ska kännas som kära gamla vänner man gärna återkommer till.   
Vi riktar oss till bokälskare som uppskattar hållbarhet och inte  
vill att böckerna hamnar på bokrean några månader efter utgivning.  
  I en bransch som befinner sig i stark förändring arbetar vi 
för att tryckta böcker ska förbli en viktig del av människor liv. 
Undersökningar visar att vi bättre minns det vi läser i tryckta 
medier och att papper har en mängd egenskaper som påverkar 
läsupplevelsen positivt.  
  Det tryckta är mer beständigt. I en alltmer digitaliserad värld blir 
det tryckta - det trygga och ännu mera angeläget.  
Den fysiska boken kan ge oss det vi inte får i den digitala världen, 
de kan även komplettera varandra. Att läsa på papper är för många 
att finna lugn och ro i vardagen och vi vill medverka till att detta 
fenomen fortsätter att vara viktigt.  
  Vårt motto är en oläst bok är en ny bok. För oss är inte en bok 
gammal efter några månader. Vi tycker också att det är betydelsefullt 
att produktionen av våra böcker sker i ett nära samarbete – förlag, 
författare, fotograf och formgivare.  
  Våra böcker finns hos välsorterade återförsäljare eller så kan du köpa 
dem direkt från vår webbshop www.balkongforlag.tictail.com 
  Om du har frågor om vår utgivning är du välkommen att kontakta 
oss på info@balkongforlag.se 
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ROM 
arkitektur och stad

ROMhar varit föremål för otaliga skildringar ändå fyller 
denna bok ett stort tomrum. Arkitektur och stad 

har aldrig tidigare beskrivits i ett sammanhang från antiken till vår 
tid, där även de senaste 20 årens arkitektur presenteras. Drygt 380 
bilder och långa bildtexter gör boken till en spännande vandring i 
Rom. Det rika bildmaterialet skildrar stad och arkitektur med en 
närhet så som man kan uppleva Rom idag. Samtidigt ger texterna 
en sammanflätad arkitektur- och stadsbyggnadshistoria som belyser 
de uppgifter arkitekter och stadsbyggare fått ta sig an i Roms unika 
stadsmiljö under olika tider. Arkitekterna Gunilla Linde Bjur och 
Hans Bjur har båda varit verksamma som professorer under lång 
tid. De har erfarenheter från 20 års undervisning av blivande 
arkitekter och ingenjörer på plats i Rom vilket bidrar till bokens 
kunskapsrika och levande skildring av staden Rom och dess 
arkitekturhistoria från antiken till vår tid

RO
M

 
978-91-85581-94-8

www.balkongforlag.se

gunilla linde bjur  & hans bjur
Balkong Förlag

arkitektur och stad  
gunilla linde bjur  
hans bjur

9 789185 581948 >

Rom är en unik artefakt, människoskapad under lång tid. Staden har varit 
föremål för otaliga skildringar ändå fyller denna bok ett stort tomrum.   
Arkitektur och stad har aldrig tidigare beskrivits i ett sammanhang, från 
antiken till vår tid, där även de senaste 20 årens arkitektur presenteras. Det 
rika bildmaterialet gör boken till en spännande vandring som skildrar stad 
och arkitektur med en närhet så som man kan uppleva Rom idag.   
  På samma gång ger texterna en sammanflätad arkitektur- och stadsbygg-
nadshistoria som belyser de uppgifter arkitekter och stadsbyggare fått ta 
sig an i Roms unika stadsmiljö under olika tider.
  Arkitekterna Gunilla Linde Bjur och Hans Bjur har båda varit verksamma 
som professorer under lång tid och har erfarenheter av undervisning med 
blivande arkitekter och ingenjörer på plats i Rom, vilket bidrar till bokens 
kunskapsrika och levande skildring av staden och dess arkitekturhistoria.
 
The book is the first in the Swedish language dealing with Rome’s architecture in 
our time in the context of the ancient city. It tells architecture and urban history 
from antiquity to the present.

inbunden, illustrerad 
220 x 276 mm, 256 sidor  

form michel hjorth   
isbn  978-91-85581-94-8

ROM – arkitektur och stad
Gunilla Linde Bjur  Hans Bjur
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Det här är en guide för alla på upptäcktsfärd i Stockholms skärgård– 
till fots, med skärgårdsbåt eller egen båt, på cykel, i bil eller med buss.  
Den fungerar även utmärkt att använda för planering av framtida utflykter.
  Skärgården presenteras från norr till söder, från Örskärs fyrplats till 
Landsort, från Skeppsbron till Gillöga. Den skildrar öarnas särart i ord 
och bild, cirka 40 kartor utmärker var sevärdheterna finns. Temarutor be-
rättar om vårdkasar och lotsverksamhet, enskilda konstnärer, kompositö-
rer och författare. Här finns byarna, gårdarna och museerna. 
  Detta är den ultimata vägvisaren till öarnas kulturhistoria i Stock  holms 
skärgård. Boken är rikligt illustrerad med bilder och kartor.
Detta är Skärgårdsstiftelsens vänbok 2016.

This is the ultimate book that contains cultural history in the Stockholm archipelago. 

Skärgården
Vägvisare från Örskär till Landsort

Ulf Sörenson

inbunden, illustrerad
170 x  240 mm, 384 sidor
form johan brunzell
isbn 978-91-85581–99-3
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Få vet om att det för endast några år sedan låg en kåkstad där Hammarby 
Sjö stad tornar upp sig idag. Stockholms Stad tillät i början av 1900-ta-
let en provisorisk småindustristad att växa upp vid Hammarby Sjö.  
Under 1950-60-talet kom området att växa och även innefatta Sickla Park. 
Då området var rivningshotat och alla kontrakt endast löpte under ett år 
så var de flesta husen gjorda av det som gick att uppbringa. Det var även 
ett problem att bebygga marken då det låg ovanpå en gammal sjöbotten. 
Förutsättningarna gjorde att Lugnet blev en fristad för diverse kriminell 
verksamhet, hemlösa och utstötta. Lugnet var känt för att inte likna något 
annat område i Stockholm. Rivningen av Lugnet inleddes 1996 och de sista 
skjulen försvann för gott 2002.
  Boken, Lugnet – här går plåtvågor, utkom första gången 1997 och var ett 
sätt att dokumentera ett udda hantverksområde och en fristad i stor stadens 
utkant. Detta är en nyutgåva av boken, nytt material om området idag har 
tillkommit. En ovärderlig bok om ett kulturarv som tar oss tillbaka till en 
tid som varit.

Here you can read about Lugnet an area in Stockholm that was a sanctuary  
for free spirits. Today it has transformed in to an exclusive residential.

LUGNET – ett storstadsminne
Petter Eklund  Per Skoglund

LUGNET
ett storstadsminne

BALKONG

Petter Eklund Per Skoglund inbunden, illustrerad
230 x 225 mm, 168 sidor
form michel hjorth
isbn 978-91-85581–69-6



en del ar stora …

some are big …

einige sind gross …

las uns sont grands …

algunos son grandes …

… andra ar små …

… others are small …

… andere sind klein …

… les autres petits …

… otros pequeños …
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inbunden, illustrerad, 210 x 225 mm, 72 sidor  
text och bild curt borgenstam (1919–1999)  
form michel hjorth, isbn 978-91-85581-92-4

Vad skulle egentligen hända om vi människor blev anpassade och stöpta i samma 
form? Homo Sapiens betyder ”vis människa” eller ”tänkande människa”.   
Vad är det att vara en människa? Några utmärkande drag är artens anpassnings-
barhet och förmåga till abstrakt tänkande. Alla människor är olika. Trots detta 
vill många ofta betrakta oss som vi vore lika – eller som om vi enkelt kunde 
indelas i kategorier. Boken visar på ett roligt och tänkvärt sätt våra olikheter samt 
betonar vikten av mångfald och värdet att få vara unik som människa. Boken 
utkom första gången 1970. Den är skriven och illustrerad med tänkvärda skisser 
av Curt Borgenstam (1919–1999). De korta texterna är på fem språk.  

What would really happen if we humans were designed and cast in the same 
mold? The book shows in a fun and memorable way, our differences and 
emphasizes, the importance of diversity and to be unique. Illustrated with simple 
but remarkable sketches. The short lyrics are written in five languages.

HOMO SAPIENS
Curt Borgenstam

HOMO SAPIENS

BALKONG

Curt Borgenstam

människor är som oregelbundet formade figurer

people are like irregular figures

wir Menschen erscheinen in sehr verschiedenen Formen

nous, les hommes, nous sommes comme des figures irregulières

los seres humanos son como figuras irregulares
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Hur kan vi skapa attraktiva och hälsosamma städer? Detta är en fråga 
som blivit allt viktigare. Den attraktiva staden lockar till sig människor, 
pengar och kreativitet som i sin tur utvecklar staden i en win-win situa-
tion, med positiva effekter för både hälsa, miljö och ekonomi. 
  I Miljonprogrammet, som är den vardagliga benämningen på bostads-
byggandet för en miljon människor 1965–1974 i Sverige, förverkliga-
des funktionalismens teser i stor skala. Hur kom det sig att problemen 
där blev så stora, när ambitionen var att bygga bra bostäder åt alla?  
Det är en fråga som läkaren och stressforskaren Gösta Alfvén ställer.  
Han blickar tillbaka och analyserar arkitekturens utveckling under 
1900-talet. Han menar att den var starkt influerad av Le Corbusier, och att  
den påverkat människors välbefinnande och hälsa i ett tekniskt försigkom-
met, men emotionellt senfärdigt land. Boken skapar förståelse för 1900-talets 
stadsplanering som är av stor vikt för planläggningen av den framtida, 
hälsosamma staden.

How can we create attractive and healthy cities? This question is increasingly 
important. In the environment program, which is the everyday term for housing 
for a million people in Sweden realized functionalism theses large scale. 

Ohälsosam arkitektur
Gösta Alfvén

OHÄLSOSAM 
ARKITEKTUR

Gösta Alfvén

BALKONG

inbunden, illustrerad
210 x 225 mm, 168 sidor
form michel hjorth 
isbn 978-91-85581-96-2



En 
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KERSTI KOLLBERG  BJÖRN ULLHAGEN

BALKONG

I nordvästra Uppland ligger Tärnsjö Garveri. Ett mer än 150 år gammalt 
företag som blomstrar mer än någonsin och som till stora delar arbe-
tar på samma vis som man alltid gjort. De stora nöthudarna bereds på 
samma sätt som garvare alltid gjort i alla tider med bark som garvämnen.  
Skickliga sadelmakare tillverkar de mest exklusiva portföljer och laptopväs-
kor vid sidan av seldon och tömmar, handskar och kängor. Tärnsjö tävlar med 
internationella garverier på världsmarknaden. Louis Vuitton köpte under 
lång tid sitt läder från Tärnsjö. En annan kund är Brooks i England.  
  Här tecknas företagets utveckling från garveri för de omkringliggande 
socknarnas bondgårdar, över perioden då man använde sig av kromet som 
garvämne fram till dagens miljömedvetna koncern med inriktning på 
kvalitet där språket är engelska och där man samarbetar med skogsbolag 
för att få ett inhemskt garvämne.
 
The book tells the story of Tärnsjö Tannery where skilled saddlers manufactures 
the most exclusive portfolios and laptop bags by the side of the harness and reins, 
gloves and boots.

inbunden, illustrerad
210 x 225 mm, 160 sidor
form michel hjorth
isbn 978-91-85581–98-6

Tärnsjö Garveri
Kersti Kollberg Björn Ullhagen
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Hus av slagg – många har aldrig sett dem, andra står förundrade inför 
slaggstenarna som skimrar i blått, grönt, grått och dessutom skiftar färg med 
ljuset. Spännande strukturer, små järnklumpar, randmönster från träkol – 
vad kan man inte hitta vid ett närmare skärskådande av byggnadsmaterialet. 
Slaggstenen är vår första artificiella byggnadssten, använd i malmtrakter 
som alternativ till byggnadstimmer. Skogen behövdes för produktion av 
träkol, bränslet vid smältning av malm och utvinning av koppar och järn. 
Metallerna exporterades och gav Sverige inkomster samt människorna en höjd 
levnadsstandard. 
  Boken vill öka medvetenheten om byggnaderna. De äldsta är från 1700-talet, 
de yngsta från tidigt 1900-tal. De är kyrkor eller jordkällare och allt däremellan. 
Bilderna vill visa hur fantastiska husen är och texten informerar om bakgrund, 
tillverkning och vård. 
 
Exciting structure, small ironlumps, pattern i stripes from charcoal – what 
not to be find when looking closer on this building material called slagstone?  
This book tells us the story about Sweden’s first artificial building stone and 
want to increase awareness about the buildings that are made out by this 
unique material.

inbunden, illustrerad
210 x 225 mm, 192 sidor

form michel hjorth
isbn 978-91-85581-90-0

SLAGGHUS 
AnnMari Gunnarsson  Peter Nyblom



inbunden, illustrerad, 210 x 225 mm, 160 sidor
form michel hjorth, isbn 978-91-85581–80-1

Alunda Järngjuteri har, istället för att vidareutveckla och 
automatisera tillverkningen, stannat upp. Här är inte siktet 
inställt på att nå större kapacitet och volymer utan man styrs 
av kretslopps tänkande. Det är Sveriges minsta gjuteri och är ett av två som fortfarande 
använder sig av kupolugn. Kersti Kollberg och Björn Ullhagen har skildrat ett stycke 
fascinerande, svensk industrihistoria som få känner till. Boken är den andra i en serie 
böcker om gamla industrier och företag. Den första i serien är Oljeön- Ett industri-
minne i Engelsberg som utkom 2011. På tur står boken om Tärnsjö Garveri som utkom-
mer under 2016. 
 
Alunda Gjuteri is characterized by an age-old craft in which precision is everything.  
With old-fashioned methods and tools are cast urns, planters and park embellishments 
to fit into the old parks and palaces. 

Alunda Gjuteri – Handen, Ögat och Järnet
Kersti Kollberg  Björn Ullhagen 

inbunden, illustrerad, 210 x 225 mm, 168 sidor
form michel hjorth, isbn 978-91-85581-37-5

På 1870-talet uppfördes ett oljeraffinaderi mitt i Berg-
slagen i hjärtat av det gamla Järnbäraland. Byggnaden fick namnet Oljeön då det  låg 
beläget på en ö i sjön Åmänningen. I dag är Oljeön ett världsberömt industri-
minne och veterligt det äldsta bevarade olje raffinaderiet i världen. Tusentals 
besökare kommer varje år för att begrunda ett av oljeerans tidigaste försök att 
 omvandla olja till 1900-talets mest betydelsefulla energislag – och grubbla över 
gåtan hur ett olje raffinaderi kunde hamna på denna plats. 

Oljeön is situated in the middle of the lake Åmänningen in Bergslagen. Today Oljeön is a 
world industrial heritage and is noted as the oldest oil refinery in the world.

Oljeön – Ett industriminne i Engelsberg
Kersti Kollberg  Björn Ullhagen

Förpackningen har blivit ett allt viktigare marknadsföringsverktyg i vår upp-
levelse baserade konsumtion. De är i många fall nödvändiga men ur hållbarhets-
synpunkt är de samtidigt ett av vår tids största gissel. Här analyseras svenska kon-
sumentförpackningar från 1930-talet fram till idag liksom förpackningens roll  
i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. En central fråga är varför förpackning-
arna ser ut och fungerar som de gör. Boken är det samlade resultatet av ett flerårigt 
forskningsprojekt, där de forskande författarna kommer från olika universitets-
miljöer och representerar skilda vetenskapsområden, metoder och traditioner.
  Boken består av tre delar där läsaren först får lära känna mjölkförpackningarna 
som är livsmedelsbranschens kanske vanligaste men samtidigt mest krävande 
förpackning. Därefter behandlas läkemedelsförpackningarna, en kategori som 
alltid har kännetecknats av ett högt säkerhetstänkande. Slutligen belyses de 
spektakulära lyxförpackningarna vars främsta uppgift är att posera och förföra.  
  Boken är försedd med en omfattande inledning, käll- och litteraturförteckning 
samt en Summary.
 
The text analyzes Swedish consumer packaging from the 1930́ s until today. The book 
consists of three parts and aims to provide possible explanations for why the packaging 
looks like they do. The richly illustrated book is provided with a comprehensive 
introduction.

mjukband, illustrerad, 175   x   225 mm, 512 sidor, form camilla iliefski, isbn 978-91-85581–86-3

Den [o] hållbara förpackningen 
Lasse Brunnström  (red.) Karin Wagner  (red.)
Annika Olsson  Magdalena Petersson McIntyre

26 27



inbunden, illustrerad, 210  x  270 mm, 320 sidor, form sture balgård, isbn 978-91-85581–78-8
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ISBN 978-91-85581-78-8

www.balkongforlag.se

Ingenjörens konst
sture sam

uelsson

Sedan antiken har det byggts med enkla och
lättåtkomliga material såsom trä, sten och tegel.

Efter industrialismens genombrott på 1700-talet
började vetenskapliga framsteg tillämpas för ut-
veckling av nya material och för metoder att analy-
sera hur byggnader påverkas av laster. Det uppstod
behov av personer som kunde tillämpa kunskapen 
i praktiken. Ingenjör blev ett yrke och utbildning 
utvecklades. 

1800-talet var ingenjörernas århundrade. Deras 
insatser var helt avgörande för epokgörande pro-
jekts genomförande och sådana byggnadsverks
form. De medverkade till att skapa höga byggnader,
broar, dammar och tunnlar, som än idag imponerar.
Ingenjörers roll för utveckling av material- och kon-
struktioner och för nyskapande arkitektur är värd
att uppmärksamma. 

Även idag bidrar innovativa ingenjörer med sin
kunskap i processen att skapa stor arkitektur. Speci-
ellt för stora byggnader har de bärande konstruk -
tionerna stor betydelse för såväl form som ekonomi.
Med ingående kunskap om olika materials konstruk-
tiva förutsättningar kan möjligheter till ny form
bättre tas tillvara och för att skapa nya, kreativa lös-
ningar är också historisk kunskap betydelsefull. 

Framställningen i boken är inte kronologisk.
Ibland är det byggnader och projekt som utgör ut-
gångspunkten, ibland är det personer eller historisk
utveckling. Förhoppningen är att boken skall väcka
tankar om de ofta osynliggjorda konstruktörernas
kunskaper och konstnärskap och bidra till ökat 
intresse för tillkomsten av historiskt och arkitekto-
niskt värdefulla byggnader. 

Ingenjörens konst
Material och konstruktion ger form

Sture Samuelsson | balkong

1800-talet var ingenjörernas århundrade. Deras insatser var helt avgöran-
de för projekts genomförande och byggnadsverkens form. Ingenjörerna 
medverkade till att skapa höga byggnader, broar, dammar och tunnlar, 
som än idag imponerar. 
  Boken har tillkommit för att väcka tankar om de ofta osynliggjorda 
konstruk törernas kunskaper och konstnärskap samt för att söka bidra till 
ett ökat intresse för arkitektoniskt värdefulla byggnader. Texten behand-
lar hur tillgången till nya material möjliggör nya konstruktioner och hur 
detta tillvaratagits i arkitektonisk form. Intressanta byggnader där sam-
bandet konstruktion – form är tydligt, har studerats. Framställningen an-
knyter till betydelsefulla personer och till projekt som illustrerar utveck-
lingen historiskt och i vår tid. Författaren Sture Samuelsson är professor 
emeritus vid KTH Arkitektur i Stockholm.
 
This is a book that not only focuses on the architecture but also the innovators 
and constructors behind the buildings. Materials and technical developments 
also play an important part in the history within the architectural and 
building area.

Ingenjörens konst 
Material och konstruktion ger form

Sture Samuelsson



inbunden, illustrerad, 148 x 210 mm, 256 sidor  
form anders rahm, isbn 978-91-85581–58-0

Skottland är lätt att älska! Författaren Sven Huldt, som kom till Skottland på 
femtiotalet, guidar oss oss i denna bok med stor upptäckarglädje och får oss 
att insupa doften av klanernas härjningar, säckpipans sorgesamma gånglåt, 
bergens sensuella framtoning och öarna i väst. Sven Huldt är också väl 
bevandrad i Skottlands historia med en förkärlek för det färgstarka. Man vet 
aldrig riktigt var historien tar slut och den goda berättelsen tar vid. Skottland 
är både sanning och saga. Boken är rikligt illustrerad med vackra bilder och 
kan ses som en färdplan och en handbok i konsten att resa.

Scotland is easy to love! Sven Huldt comes to Scotland in the fifties and feels 
immediately at home, there is the lifestyle that suites him. The book is richly 
illustrated with beautiful pictures and can be viewed as a roadmap and a guide 
to the art of travelling. 

Skottland – lätt att älska
Sven Huldt 

SVEN HULDT

Skottland
– lätt att älska

Balkong

Sven Huldt har tidigare gett ut boken Skottland lätt att älska. I boken  
England Wales - lätt att älska tar han åter sina läsare med och till platser 
bortom allfarsvägarna och finner allt värt att älska.
  En anonym platsannons leder till livslång förälskelse till England, och 
med tiden även till Wales. Engelsmännens sinnelag tilltalar författaren 
Sven Huldt som tillbringat många och långa vistelser där. England och 
Wales skänker upplevelser Sven längtar att delge vänner och ovänner.  
Engelsmännen är huvudpersoner och läsaren får därför träffa dem inte 
bara i England utan även i Sverige. London är navet, från sent femtiotal 
till nutid. Handlingen tilldrar sig, rikt illustrerad, i Yorkshire, Cambridge, 
Oxford, Stratford upon Avon, Wales, Lake District, och Sydkusten.

An anonymous advertisement leads to a lifelong love affair with England, and 
Wales. The character of the English appeals to Sven. London is the hub. A voyage 
of discovery and contemplation, cleverly illustrated.

inbunden, illustrerad, 148 x 210 mm, 256 sidor  
form michel hjort, isbn 978-91-85581–93-1

England Wales – lätt att älska
Sven Huldt 
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Huset på Hovslagargatan 4 på Blasieholmens östra udde i Stockholm byggdes 
ursprungligen som ett Våg- och kokhus år 1832 efter ritningar av dåvarande 
stadsarkitekten Carl Christoffer Gjörwell. Här vägdes de varor som skulle för-
tullas och säljas i Stockholm och här lagade sjömännen sin mat. Platsen 
kallades för Sillhovet och var en plats för inkommande sill och annat lakegods. 
Det har funnit flera olika verksamheter i huset, bland annat teaterskola i mitten 
av 1900-talet. År 2005 sålde Vasakronan huset till den nuvarande ägaren och det 
är idag den enda byggnaden som vittnar om äldre tider på Blasieholmsudden. 
I boken finns glimtar från Blasieholmens spännande historia. Med det stora och 
vackra bildmaterialet kommer vi nära de stiliga och uttrycksfulla fasaderna, 
som speglar Blasieholmens långa byggnadshistoria från Drottning Kristinas tid 
och fram till våra dagar. Mycket har förändrats men det lilla huset på Hovslagar-
gatan 4 står kvar och kan berätta hur tiderna en gång var på holmen och så små-
ningom kanske också, hur det är att vara närmaste granne med Nobel.
 
In this book you will get glimpses from the exciting story of Blasieholmen. With the 
comprehensive and beautiful illustrations we get closer to the elegant and expressive 
facades that mirror the long building history from the age of Queen Kristina right 
up to present day Blasieholmen. The house at Hovslagargatan 4 in the east point of 
Blasieholmen in Stockholm was originally built as a weighing and cookhouse in 1832. 

inbunden, illustrerad
220 x 276mm, 160 sidor

form michel hjorth 
isbn 978-91-85581–89-4

Hovslagargatan 4
ett hus på Blasieholmen

Tulla Grünberger



Arkitekten Gunilla Linde Bjur och fotografen Krister Engström visar här en epok i 
Göteborgs historia där ett antal befintliga fasader i Göteborg levandegörs på ett sätt som 
kan göra varje stadspromenad till en unik upptäcktsfärd. Att möta en fasad kan vara lika 
spännande som att betrakta en okänd människas ansikte. Göteborgs 400-åriga arkitektur-
historia skildras här i 70 expansiva år, då staden växte från cirka 25 000 till drygt 200 000 
invånare. Boken innehåller många vackra bilder. 
 
To regard a facade can be as challenging as meeting an unknown person’s face. One 
detail can catch your eyes and create curiosity. Together Gunilla Linde Bjur and Krister 
Engström depict an era of the history of Gothenburg.
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arkitekter & fasader  
Göteborg  1850-1920 
Gunilla Linde Bjur Krister Engström

inbunden, illustrerad, 220 x 276, 256 sidor  
form michel hjorth, isbn 978-91-85581–54-2

gunilla linde bjur   krister engström
Balkong Förlag

Göteborg 
arkitekter & fasader

1850–1920

Att Sveriges stationshus är en talrik och mångfasetterad kulturskatt framgår av denna bok. 
Gunilla Linde Bjur, professor i arkitekturens kultur och kommunikation har skrivit texter 
och samtidigt tecknat bilden av en byggnadstyp som ständigt speglar sin tids arkitektursyn. 
Till detta har Krister Engström dokumenterat med vackra bilder. Detta är berättelsen om 
hus som präglat stad och landsbygd i 150 år. 
 
This is a book for train lovers and readers who are interested in architecture and history. 
The book is fully illustrated with beautiful pictures and texts written both with modern 
and historical perspective.

inbunden, illustrerad, 210 x 270, 512 sidor  
form petra meyer-linderoth, isbn 978-91-85581–16-0

3 

Gunilla linde Bjur 
krister enGström

BalkonG

stationshus
Järnvägsarkitektur i Sverige
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Stationshus
Järnvägsarkitektur i Sverige
Gunilla Linde Bjur  Krister Engström



36

En balkong förhöjer statusen på en fasad, samt ger 
möjlighet till sammankomster och ceremonier mellan 
människor. Balkongen är en länk mellan det yttre och det 
inre och kan ge plats åt publik som i sin tur ger innebörd åt 
det som händer där.  Från balkonger ser vi ofta celebriteter 
vinka eller politiskt agera och från en balkong finns många 
gånger en vy värd att betrakta. Den kan bjuda på rofyllda 
stunder med en läsvärd bok. Balkongen kan vara poetisk, 
i litteraturens och filmens värld kan den inbjuda till ett 
gömställe för förälskade par.
  Balkonger är dekorativa, de blickar – och sticker ut!   
Barnboksförfattaren John – Lennart Linder (1911 – 2009) 
inspirerade oss till att döpa förlaget till Balkong Förlag, då 
vår idé var att hitta ett namn som var avvikande och som 
kunde förknippas med böcker och läsande. 



inbunden, illustrerad, 340 x 490, 204 sidor 
form johan brunzell, isbn 978-91-85581-03-0

Här presenteras de vackraste och mest spektakulära sjömärkena, vissa vackra 
som konstverk, i ett unikt bokverk på 5,7 kg, handbunden med skinnrygg.   
Till varje sjömärke finns en betraktelse i text. Levereras i kassett. 

The most beautiful and spectacular beacons are presented in this book. 

SJÖMÄRKEN – Kustens Konstverk
Magnus Rietz   Göran E. Johansson

Boken innehåller en fängslande blandning av skärgårdens kulturarv, dess 
byggnadshistoria, jordbrukets utveckling och människors livsberättelser. 
Här skildras några av de mest intressanta kulturbyggnaderna från 
Arholma i norr till Landsort i söder. Vi möter även flera sevärdheter 
på öarna som har koppling till byggnaderna. Det är mytomspunna 
fornminnen, övergivna kolerakyrkogårdar och mystiska gravplatser.    
Boken var Skär gårds stiftelsens vänbok 2014. 

The book contains a captivating blend of island heritage, its architectural history, 
the development of agriculture and Life stories. We also provide an interesting 
insight into the development of society in the archipelago during the last 100 
years. Here is depicted some of the most interesting cultural buildings in the 
archipelago.

inbunden, illustrerad, 200 x 265 mm, 208 sidor  
form michel hjorth, isbn 978-91-85581–82-5

Skärgårdshus 
Historia, byggstilar och livsöden

Magnus Rietz  Johan Ahlbom 

Små Sjömärken 700 x 1000  
isbn 978-91-85581–20-7 

Stort Sjömärke  700 x 1000 
isbn 978-91-85581–19-1

POSTERS

Små Sjömärken. Denna poster visar ett urval av de svenska sjö märken som  
presenteras i boken Sjömärken Kustens Konstverk. Levereras i rulle.

This poster illustrates a selection of the Swedish archipelagos beacons.

Stort Sjömärke.  Söder Rödkobb Bk är ett av de sjömärken som presenteras i boken  
Sjömärken Kustens Konstverk och också det sjömärke som illustreras på denna 
 poster. Levereras i rulle. The poster illustrates the beacon Söder Rödkobb Bk.
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Författarna har sökt vackra, krokiga, ibland smala men alltid asfalterade 
vägar som normalt inte finns på kartan över riksvägnätet vare sig den är 
analog eller digital. De har sedan bundit ihop dem till en 85 mil lång tur 
genom ett fantastiskt Bergslagen. Bland annat får vi följa hur järnmalmen 
byggt upp Sveriges välstånd. Texterna och fotografierna ger i urval en bild 
av platserna, ibland byggda på de historier man får höra då man samtalar 
med folk utmed vägen. Boken har formen av en road-book med detaljerade 
anvisningar. Ta med boken och bege er till Bergslagen!
 
Follow the authors Bengt Arvidsson and Janne Svensson on a fantastic road tour 
through the amazing landscape Bergslagen, where the iron ore had an important 
place in the development on the Swedish wealth.

Vägar värda en omväg

BERGSLAGEN
Bengt Arvidsson Janne Svensson

Stenarkitektur 
Rasmus Wærn 
Arkitekten och arkitekturhistorikern Rasmus 
Wærn beskriver ett fyrtiotal byggnader och 
stadsrum där stenen använts särskilt genom-
tänkt samt platser från vilka stenen härstammar. 

The architect and architectural historian Rasmus 
Wærn describes forty buildings and urban spaces 
where the stone has been used in a particular 
manner.

mjukband, illustrerad 
240  x  295mm, 164 sidor
form matilda plöjel 
isbn 978-91-85581–52-8

mjukband, illustrerad, 153 x 208 mm, 215 sidor, form matilda plöjel, isbn 978-91-85581–57-3

Sten i detalj – byggnader   
Kerstin Barup  Mats Edström
Boken vänder sig till arkitekter, projektörer som en inspirationskälla. Bilderna   
är tänkta att kunna användas som ett första underlag, kring vilka man kan  
diskutera och påbörja sin egen utformning av naturstenskonstruktioner.

This is the third installment in the series of stone in architecture. This time it’s about the stone in the  
buildings, inside and out. The book is developed along with the Stone Industry Researchinstitute.

mjukband, illustrerad, 153 x 208 mm, 215 sidor, form matilda plöjel, isbn 978-91-85581–56-6

Sten i detalj – utemiljö   
Åsa Bensch  Hanna Fors
Boken visar exempel på användning av natursten i vår utemiljö och är tänkt  
att inspirera arkitekter och projektörer samt förenkla arbetet för beställare av 
natursten.  Illustrerad med bilder.

The purpose of this book is to inspire and simplify work for buyers of natural stone in structures  
in our outdoor environment.

mjukband, illustrerad, 170 x 220 mm, 192 sidor
form michel hjorth, isbn 978-91-85581–81-8 
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inbunden, illustrerad, 148 x 210 mm, 128 sidor  
form michel hjorth, isbn 978-91-85581–85-6

Följ med konstnären och författaren, Bo Tilliander, till ett Dalarö från förr.  
Den stora dalaröbranden, de första sommargästerna, när ön fick kungligt 
besök och de många vrak som ligger begravda utanför Dalarö ägnas alla 
ett eget kapitel i boken. Vackra illustrationer blandas med Tillianders egna 
målningar och äldre fotografier. Nostalgisk läsning om en svunnen tid! 
Det här är den femte boken i serien.

The author, Bo Tilliander takes us back to a bygone era. We follow from yesteryear
and visit historical events and places on Dalarö outside Stockholm.

DALARÖ 
Historiska berättelser

Bo Tilliander

SKÄRGÅRDSLIV  
fler sanna eller osanna historier

inbunden, illustrerad, 148 x 210 mm, 114 sidor
isbn 978-91-85581–32-0

SKÄRGÅRDSSKRÖNOR
inbunden, illustrerad, 148 x 210 mm, 128 sidor

isbn 978-91-85581–43-6

Bo Tilliander

Böckerna utspelar sig under 1930 – 40 och alla berättelser är hämtade från 
 författaren Bo Tilliander uppväxt på Dalarö. Historierna är inte alltid med 
 sanningen överensstämmande. De är både ”sanna och osanna” men i varje 
 historia finns det i alla fall en gnutta verklighet rörande personer, miljö eller 
händelseförlopp. Texterna är illustrerade med flera av Tillianders färgsprakande 
skärgårdsmålningar.

These books tell us about Bo Tillianders life in the archipelago. The stories 
contain a bit of truth and a bit of untruth. The books are illustrated with 
several of Tillianders colorful paintings. Enjoy a nice reading that will take 
you decades ago.

SKÄRGÅRDSLIV - fler sanna och osanna historier

Bo Tilliander har hela sitt liv varit bosatt i Stock-
holms skärgård. Han började redan i ungdomen 
att teckna och måla. Hans skärgårds målningar och 
träsniderier är uppskattade av många och han har 
som konstnär haft flera uppmärksammade utställ-
ningar. I boken Skärgårdsliv - fler sanna och osanna 
historier, fortsätter Tilliander berättandet om män-
niskor i skärgården. Alla historier innehåller som 
vanligt en gnutta sanning och en gnutta osanning. 
Boken som inrymmer flera av Tillianders målningar, 
är en uppföljare av hans första bok Skärgårds-
berättelser – sanna eller osanna historier som utkom 
i juni år 2008 och blev mycket uppskattad.
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Skärgårdsberättelser utkom 2008 och 
är Bo Tillianders debutbok. Precis 
som i uppföljaren Skärgårdsliv så 
utspelar den sig till största delen i  
Stockholms södra skärgård.
isbn 978-91-85581-29-0

SKÄRGÅRDS
BERÄTTELSER

Sanna eller osanna historier  
av Bo Tilliander

BALKONG FÖRLAG

Oms_2.indd   1 2009-05-06   08.13

SKÄRGÅRDSLIV
fler sanna eller osanna historier

Bo Tilliander

Skärg_Liv_Omslag3.indd   1 09-05-06   10.31.28

SKÄRGÅRDSSKRÖNOR

Årets sommarbok från författaren och konstnären 
Bo Tilliander. Efter succéerna med Skärgårds-
berättelser (2008) och Skärgårdsliv (2009) finns 
nu Skärgårdsskrönor. Bilderna som illustrerar 
boken är författarens egna målningar. Här får alla 
som älskar skärgården sitt lystmäte. Om allt som 
berättas är sant eller inte, det får man naturligtvis 
som vanligt inte veta. Tilliander hävdar dock 
att det trots allt finns en gnutta sanning i alla 
berättelserna.  Novellerna ger läsaren förståelse 
och respekt för det kärva och tuffa livet i skär
gården. Stäng av TV:n och unna dig en trevlig 
läsning som tar dig flera årtionden bakåt i tiden …
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SKÄRGÅRDS
SKRÖNOR

Bo Tilliander

tidigare utgivna böcker:

Skärgårdsberättelser (2008)
isbn 978-91-85581-29-0

Skärgårdsliv (2009)
isbn 978-91-85581-32-0

SKÄRGÅRDSLIV - fler sanna och osanna historier

Bo Tilliander har hela sitt liv varit bosatt i Stock-
holms skärgård. Han började redan i ungdomen 
att teckna och måla. Hans skärgårds målningar och 
träsniderier är uppskattade av många och han har 
som konstnär haft flera uppmärksammade utställ-
ningar. I boken Skärgårdsliv - fler sanna och osanna 
historier, fortsätter Tilliander berättandet om män-
niskor i skärgården. Alla historier innehåller som 
vanligt en gnutta sanning och en gnutta osanning. 
Boken som inrymmer flera av Tillianders målningar, 
är en uppföljare av hans första bok Skärgårds-
berättelser – sanna eller osanna historier som utkom 
i juni år 2008 och blev mycket uppskattad.
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Skärgårdsberättelser utkom 2008 och 
är Bo Tillianders debutbok. Precis 
som i uppföljaren Skärgårdsliv så 
utspelar den sig till största delen i  
Stockholms södra skärgård.
isbn 978-91-85581-29-0
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Skärgårdsskrönor
isbn 978-91-85581-43-6

978-91-85581-43-6
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Illustrerade faktaböcker med lång livslängd
www.balkongforlag.se



 

En fanfar för folkligheten. Det fanns en tid då skönhet och kvalitet var 
hela folkets angelägenhet. Arkitekter och formgivare var kända även  
ute i stugorna och fortfarande lever en påtaglig stolthet kvar över de  
hus som byggdes för att brukas av alla, i både vardag och fest.  
 Dessa, i verklig  bemärkelse folkets hus, kom till i en tid av stark 
framtidstro. De bästa  arkitekterna, entreprenörerna, konstnärerna  
och formgivarna anlitades. 
 Boken visar det kulturarv som dessa byggnader utgör, både beträffande 
sitt arkitektoniska och konstnärliga uttryck och för den verksamhet 
som bedrivs. 
 Författarna lyckas här lyfta fram en viktig och delvis bortglömd faktor 
i den svenska demokratins utveckling — de offentliga mötesplatserna, 
öppna för alla. 

HUS I FOLKETS TJÄNST
BARBRO LARSON & EVA WERNLID
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www.balkongforlag.se
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inbunden, illustrerad 240 x 220 mm 
192 sidor, form michel hjorth, isbn 978-91-85581-67-2

Det fanns en tid då skönhet och kvalitet var hela 
folkets angelägenhet. Men talade om vikten av en 
”vackrare vardag”. Arkitekter och formgivare var 
allmänt kända och fortfarande lever en påtaglig 
stolthet kvar över de hus som byggdes då, för att brukas av alla till både vardag och 
fest. I boken presenteras 15 exempel på hus i folkets tjänst, från Kiruna till Eslöv.

The book describes the architectural heritage and its artistic expression in the
Swedish ”People’s house”. The houses led to the change in tune with the spirit and the 
intent of the houses was that they would be there for the city and its people.

Hus i Folkets Tjänst
Barbro Larson   Eva Wernlid

inbunden, illustrerad, 280 x 240 mm 
160 sidor, form michel hjorth 
isbn 978-91-85581–71-9 

Fotografen Christer Löfgren vill att hans bilder 
ska förmedla det känsloläge han själv hade vid 
foto tillfället. Han har på sina resor över hela världen alltid minst två kameror med 
sig. Bilderna blir på detta sätt mycket spontana och ambitionen är att de ska bli så 
naturliga som möjligt, aldrig arrangerade eller ordnade. Här har han samlat en 
mängd bilder från sina resor som närgånget berättar om gatu livet i några av Asi-
ens storstäder. Vi får uppleva färgsprakande bilder från Indien, förbjudna fotogra-
fier tagna i Nordkorea samt gatulivet i Vietnam. Förord skrivet av Niclas Östlind, 
curator och universitetsadjunkt vid Akademien Valand, Göteborg.

Christer Löfgren has accumulated a wealth of images from his travels which intrusively 
talks about street life around the world.Foreword written by Niclas Östlind, curator at 
the Valand Academy, Gothenburg.

Street Photography
Christer Löfgren

I början av 1980-talet var Christer Löfgren på ständig jakt efter spän-
nande motiv. Här har han lyckats fånga hur fort Södermalm i Stock-
holm har förändrats under cirka 30 år. Besöker man Södermalm idag 
kan man uppleva en helt ny stadsdel. Boken är en riktig nostalgitripp 
och det är lätt att känna igen sig bland bilderna som skildrar ett Söder-
malm då och nu. Författaren, stockholmsskildraren och tidigare jour-
nalisten Svante Björkum har skrivit texterna som beskriver de vackra 
bilderna. 

This book shows how quickly the Stockholm district of Södermalm has 
changed. Compared to today’s reality, one can experience a whole new 
neighborhood.

inbunden, illustrerad, 270 x 225 mm, 288 sidor 
form johan brunzell, isbn 978-91-85581–30-6

Södermalm – Minnenas Söder
Christer Löfgren
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mjukband, illustrerad, 120x 163 mm, 128 sidor
form sven ljung, isbn 978-91-85581–61-0

Åre Offpist – En guide för hela berget kommer hjälpa dig att 
upptäcka smultronställen och spännande delar av Åreskutan du 
inte tidigare kände till. Åreskutan är ett fantastiskt berg och allt 
fler åkare upptäcker vad fjället har att erbjuda bortom de pistade nedfarterna. Här har  
vi samlat drygt åttio guldkorn på Åreskutan med tips från några av Åres alla profiler. 
Boken upplyser om vikten av säkerhet och rätt utrustning vid offpiståkning.  
Enkelt och informativt visas var på berget man kan åka och hur svåra de olika åken är. 
Åken illustreras med bilder, texter och symboler. Se upp i backen!

More than eighty of Åre’s more or less”secret” slopes have been compiled in this book. 

Åre Offpist – En guide för hela berget
Kristoffer Frenkel  Johan Ståhlberg  Ola Rockberg

mjukband, illustrerad 180x215 mm, 192 sidor
form michel hjorth, isbn 978-91-85581-65-8

Det här boken ger dig allt du behöver veta om skate-
boarden! Författarna tar oss med på den turbulenta 
utvecklingen fram tills idag. Här lär du dig skateboard-
åkningens grunder, från det första åket till mer avan-
cerade trick, både för street- och rampåkning. Detta 
illustreras med hjälp av detaljerade fotosekvenser. I boken finns också tips på hur man 
 förebygger skador samt inspirerande berättelser från kända skatare som bland annat.   
Boken är också fylld med tips och berättelser från skatare som Sarah Meurle och Nils 
Lilja. Med miljontals utövare är skateboardåkning idag en av de populäraste sporterna  
i världen och skateboard är nu invald i Riksidrottsförbundet som en idrottsgren.

This book is all about skateboarding. It is a beginner’s guide.

Skateboard
Erik Hong  Anders Berglund
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inbunden, illustrerad, 170 x 225 mm, 318 sidor 
form michel hjorth, isbn 978-91-85581–22-1

Emelie Cajsdotter arbetar heltid med telepatisk kommu-
nikation och alternativ behandling av djur. När hon var 11 år gammal fick hon, 
av en folskilsken ponny, lära sig att det finns ett annat sätt att kommunicera. 
Men för att det skall vara möjligt måste man radera ut alla skillnader i värde. 
Det kan inte finnas någon hierarki. Det fick Emelie att fundera; är det nöd-
vändigt att utöva dominans i hanteringen av djur? För att finna svar reser hon 
till ett stuteri i Jordanien. Här föds arabiska fullblodshästar upp som sägs bära 
på speciella budskap. En vackert illustrerad bok med en ovanlig berättelse om 
hopp, prövningar och ett Mellanöstern man sällan får se.

Alla Kungens Hästar
Emelie Cajsdotter

english edition softcover, illustrated  
w 170 x h 225 mm, 318 pages
design michel hjorth 
isbn 978-91-85581–44-3

Is it necessary to be dominating in the handling of animals? And is a hierarchal 
structure the only possible order? The search for an answer took the writer on a 
worldwide journey, finally ending up on a stud farm in Amman with the horses 
once belonging to the late King Hussein.

All The King’s Horses  
Emelie Cajsdotter

ALL THE KINGS HORSES
Emelie Cajsdotter
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ISBN 978 -91- 85581-44-3

www.balkongforlag.se

emelie cajsdotter was born in 1974 in 
Gothenburg, Sweden. She lives in the north 
of Bohuslän, along with countless numbers of 
animals. Emelie works full time with telepathic 
communication and alternative treatment 
of animals. All the King’s horses are Emelie’s 
second book. Zander and the time which was first 
published in 2002 is published in the revised 
edition in autumn 2009.

ALL THE KINGS HORSES 

What would the world be like if there was no hierarchy? The book begins with 
acquaintance with an angry pony. She learned author, Emelie Cajsdotter that 
there is another way to communicate. But for this to be possible, one must first 
see all differences in value.
 The author was eleven years old, and ever since then she has traveled around 
the world and asking the same questions. Is it necessary to use dominance in the 
handling of animals? And it would be possible for people to live non-hierarchical 
in practice?
 The last thirteen years, Emelie has worked on telepathic communication 
and alternative treatments for animals and she has noticed that many owners 
expressed a fear that their animals will take over. As if there was an inherent 
struggle for power, which must show restraint. Curious to find out if the herd 
animals of the common image of a hierarchy, she began to study the semi-wild 
horses and dogs.
 These studies started in a different way to live side by side, forming a structure 
based on each member using its full capacity at the right time, and that is not 
dependent on a single leader.

 

inbunden, illustrerad, 210 x 225 mm, 256 sidor 
form göran eklund, isbn 978-91-85581–00-9

Vem har högst levnadsstandard? En stressad stadsbo  
eller en livsfilosof på landet?  Författaren Åke Mokvist  
har följt människor som valt att leva annorlunda. Med lyhördhet och värme pre-
senterar Mokvist dessa originella människor. Någon saknar kanske tv, en  annan 
elektricitet, en tredje vatten. Ofta är det självvalt, ibland inte. Det dem  har gemen-
samt är dock att de varken vill eller kan anpassa sig till vår samhällsstruktur. Boken 
väcker frågan om det i dagens samhälle verkligen är tillåtet att välja sitt eget sätt 
att leva. Läs och inspireras!

Do all people have the same rights and the same value? The author Åke Mokvist has 
interviewed and photographed people who have chosen to live by their own rules.

De ovanliga
Människor som går mot strömmen
Åke Mokvist

inbunden, illustrerad, 148 x 210 mm, 312 sidor 
form göran eklund, isbn 978-91-85581–01-6

Hur har det gått för människorna i De Ovanliga?  
Sex år har gått sedan den första boken utkom.  
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 ålder-
domshem. Men många lever som de alltid har gjort. Gemensamt för alla är 
att de värdesätter friheten högre än tryggheten. 

The book is a follow up of The Unusual – people who go against the tide.   
The same people, together with some new, tell their stories six years later.

De ovanliga 2
Där friheten är viktigare än tryggheten
Åke Mokvist
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Att baka ett pepparkakshus borde alla göra till en tradition! Alla hus börjar 
med en bra deg och ett bra byggmaterial är grunden för alla hus, även pep-
parkakshus. Här är det mycket som ska stämma. Färgen ska vara den rätta 
liksom hållfastheten. Den ska dofta gott – och sist men inte minst – smaka 
gott för alla små och stora munnar som inte kan hålla sig från att knycka 
en hörna. Alla ritningsdelar är gjorda i full skala. 

Gingerbreadhouses and more fun things to do in Christmas. Here you can learn 
how to build your own gingerbread house. This book will help you to find the 
inspiration. The book includes pictures and drawings to guide you. 

inbunden, illustrerad, 215 x 300 mm, 272 sidor 
form ylva norman desotto, isbn 978-91-85581–34-4

Pepparkakshus & Mera Julbus
Eva Grane  Ylva Norman  Åke Gunnarson
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Japansk vardagsmat  
Inte bara Sushi!

Emi Komatsuzaki   Juki Nakamura

Japansk mat är mycket mer än bara sushi. Författare och fotograf till denna bok är båda japaner.  
De har bott i Sverige under en lång period men tycker trots det, att det är mycket viktigt att behålla sin 
asiatiska matkultur. I boken blandas många olika traditionella rätter typiska för det japanska köket. 

This book shows a mixed variety of dishes that is typical of the Asian cuisine. This book has deliberately 
been waiting to be read the Asian way. 

Whisky Japan

Henrik Aflodal

En europé vilse i en främmande kultur men upp över öronen förälskad i  
japansk whisky. Henrik Aflodal berättar om öriket Japan, dess människor  
och aparta kultur och om en japansk whisky som är bättre än allt annat.  
Gåtan om japansk whisky djupnar för varje sida. Kanpai!

inbunden, illustrerad, 210 x 225 mm, 208 sidor, form michel hjorth, isbn 978-91-85581–39-9

Brännvin vad döljer du för mig ?
Moderna Snapsvisor av Moderna låtar
Gustav Löwenhielm
Här har befintliga melodier fått ny text. Ett välbeprövat knep som även 
används i studentspex. 101 visor som gör julbordet, sillunchen, påsk-
middagen eller ålgillet till en hel krogshow. Läs, sjung och njut! Skål!

Here are 101 songs that turns the meal into a great dinner show!  
Read, sing and enjoy! Cheers! 

häftad, illustrerad, 110x178 mm, 62 sidor  
illustration och form hans von corswant, isbn 978-91-85581–64-1

This is from Scandinavia’s foremost whisky expert. An in depth travel report from
Japan and its exquisite whiskies.

flexband, illustrerad. 157 x 210 mm, 416 sidor, form michel hjorth, isbn 978-91-85581-27-6



Frihetstidens inredningar 
på Stockholms Slott
Om bekvämlighetens och
skönhetens nivåer

Bo Vahlne

balkong
Frihetstidens inredningar på Stockholm

s Slott
Om

 bekväm
lighetens och skönhetens nivåer

  Bo Vahlne

ISBN 978-91-85581-62-7

www.balkongforlag.se

Kung Adolf Fredrik och
drottning Lovisa Ulrika

flyttade med sina fyra barn
jämte uppvaktning och betjä-
ning in i det nya Stockholms
Slott i december 1754. Rum-
men för kungligheten står
främst i denna närstudie av
slottets fasta och lösa inred-
ningar, utförda under tiden
1730 till 1770. I studiens
fokus befinns den bekväm -
lighet våningarna skulle
 uppvisa och den skönhet
 dekorationerna skulle äga 
i de olika rummen, i första
hand de för publika sam-
mankomster. 

Bo Vahlne är fil.dr i konst -
vetenskap och har varit chef
för Kungl. Husgerådskam-
maren, som bland annat
 vårdar möbler och textilier 
i de kungliga slotten.

inbunden, illustrerad, 240 x 225 mm 600 sidor  
form sture balgård, isbn 978-91-85581-62-7  

Kungliga Slottets fasta och lösa inredning i ett sam-
manhang återges i denna bok. Våning för våning, presenteras inredningen 
efter inledande introduktioner av arkitekturteoretisk bakgrund, byggnads-
organisation, hovordning och ceremoniel.

Despite much being written about the history of interior decoration at the Royal Palace 
in Stockholm during the Age of Liberty (1718-1772.), little, if anything has been dedicated 
to the furnishings of this period. Finally, both fixed decorations and furnishings are 
presented together in this book.  

Frihetstidens inredningar på Stockholms Slott 
Om bekvämlighetens och skönhetens nivåer
Bo Vahlne

Konst, natur och historia förenas i Wanås. Boken samlar flera perspektiv och in-
fallsvinklar åren 1987 – 2012. Bild och text skildrar konsten och uppbyggandet av en 
skulpturpark långt bortom allfartsvägar. Boken är rikt illustrerad och följer konsten 
under skiftande årstider. Boken finns även utgiven i engelsk upplaga.

The history of establishing a sculpture park of the beaten track is told with words and 
photographs. At Wanås art, nature and history comes together. Contemporary art, a 
medieval castle and an organic milk farm create a unique combination. Available in english.

Imagine Art  
Konsten på Wanås

Marika Wachtmeister  
Elisabeth Millqvist med flera

inbunden, illustrerad, 220 x 295 mm, 278 sidor form mattias givell, isbn 978-91-85581-70-2 
english edition hard cover, 220 x 295, 278 pages, design mattias givell, isbn 978-91-85581-75-7
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www.balkongforlag.se

Kung Adolf Fredrik och
drottning Lovisa Ulrika

flyttade med sina fyra barn
jämte uppvaktning och betjä-
ning in i det nya Stockholms
Slott i december 1754. Rum-
men för kungligheten står
främst i denna närstudie av
slottets fasta och lösa inred-
ningar, utförda under tiden
1730 till 1770. I studiens
fokus befinns den bekväm -
lighet våningarna skulle
 uppvisa och den skönhet
 dekorationerna skulle äga 
i de olika rummen, i första
hand de för publika sam-
mankomster. 

Bo Vahlne är fil.dr i konst -
vetenskap och har varit chef
för Kungl. Husgerådskam-
maren, som bland annat
 vårdar möbler och textilier 
i de kungliga slotten.

inbunden, illustrerad, 240 x225 mm, 624 sidor, 
form sture balgård, isbn 978-91-85581–62-7

I denna bok presenteras Kungliga slottsbyggnadens 
fasta och lösa inredning i ett sammanhang. Den gås 
igenom våning för våning, efter inledande presen-
tationer av arkitekturteoretisk bakgrund, byggnadsorganisation, hovordning 
och ceremoniel. Författaren, som är fil. dr i konstvetenskap och sedan 1987 är 
chef vid Kungliga Husgerådskammaren är förtrogen med de rika samlingarna av 
möbler, textilier och annat konsthantverk på alla de kungliga slotten. 

Here is the Royal Palace interiors history with presentations of the architectural 
and theoretical background in the Age of Freedom, an epoch in the history of 
Sweden, between 1718 and 1772. 

Frihetstidens inredningar på 
Stockholms Slott
Bo Vahlne

inbunden, illustrerad, 294 x 272 mm, 224 sidor, form 
christer strandberg, isbn 978-91-7988-262-4

De Röda Husen 
Ralph Edenheim
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inbunden, illustrerad, 294 x 272 mm, 224 sidor 
form christer strandberg, isbn 978-91-7988-262-4

Röda hus och Falu rödfärg är något som de 
flesta förknippar med det genuint svenska och 
det som ger identitet och karaktär åt många byggder och landskap. Få anar 
dock  rikedomen och den stora spännvidden i det rödfärgade byggnadsarvet. 
Kulturhistorikern och antikvarien Ralph Edenheim ger här inblickar i den 
svenska rödfärgstraditionen. Rikligt illustrerad.

Red-painted wooden houses have long history and a special standing in Swedish 
architectural tradition. Here we are introduced to many different types of 
buildings and building techniques.

De röda husen 
Ralph Edenheim

pocket, illustrerad, 110 x 178 mm, 144 sidor 
form linn fleischer, isbn 978-91-85581–08-5

Liten och smidigt guide till intresserade byggnadsvårdare om hur man går 
vidare i sitt arbete med att underhålla och restaurera sina bostäder på ett var-
samt och kärleksfullt sätt. 

This is a book with useful questions and answers on carefully building  
rehabilitation.

Frågor och svar om byggnadsvård
Roger Lindbom  Vicki Wenander
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50 ÅR MED BOND!

JAMES BOND
Det regnar aldrig i en Bondfilm
Yvonne Linder

I denna faktaspäckade pocket om tidernas superhjälte James Bond finns det mesta 
man behöver veta om bondkaraktären, bondbrudarna, skurkarna, musiken samt 
om stunts och specialeffekter. Undrar du något över dubbelagenten James Bond?  
Här finner du i sådant fall svaren. Den perfekta guiden för alla som älskar Bond! 

Everything you need to know about James Bond!

Drakar - att bygga och flyga
Olle Nessle
Har du försökt att bygga en drake och få den att flyga? Här finner du inspirerande 
färgbilder och illustrerande exempel på flera olika drakmodeller man kan bygga själv. 
Materialförslag blandas med tips på hur du får draken att flyga samt hur man förbereder 
och ordnar en drakfest.

This book includes inspiring pictures and giving you illustrated examples of several different 
kite models. Let your fantasies fly – and learn how to build your own kite!

flexband, illustrerad, 174  x  270 mm, 128 sidor, form marina wiking, isbn 978-91-85581–06-1

Svenska Harley Custom bikes 
Tomas Hansson
Krom, lack, design och klassiskt muller! Motorcyklar berör i allmänhet och Harley- 
Davidson i synnerhet! Cirka 100 custombyggen presenteras i denna rikt illustrerade bok.

This can be seen as a tribute to all of those that turns their custom builds into a life living 
motorcycle culture. 

inbunden, illustrerad. 220 x 276, mm, 272 sidor, form michel hjorth, isbn 978-91-85581–46-7

AZORERNA – Nio öar mitt i Atlanten
Otto Hermelin  Martin Jakobsson
Mitt i Atlanten, 140 mil väster om Portugal ligger en ögrupp som kallas Azorerna. 
Azorerna består av nio stycken öar och har sedan de upptäcktes, för nästan 600 år sedan, 
fångat människors fascination. 

The authors explain various geological perspectives and describe how the islands Azorerna 
emerged from the bottom of the Atlantic, and how they have evolved from historical times to 
modern day society. Richly illustrated.

inbunden, illustrerad, 240 x 225 mm, 288 sidor, form petra meyer-linderoth, isbn 978-91-85581–35-1

Bygg din egen trä KAJAK
Anders Jalakas
I Sverige är kajakpaddling ett stort intresse och årligen säljs det runt 10 000 
kajaker. Nu kan du bygga dig en egen kajak! Detta är en handbok i konsten att 
bygga lätta, vackra och hållbara kajaker i trä. Hela processen rikligt illustrerad 
med skisser, ritningar och fotografier. 

This is a guide for constructing beautiful and functional wooden kayaks. This book is filled 
with tips and educational plans- all with instructive pictures. 

inbunden, illustrerad, 265 x 170 mm, 164 sidor, form sven ljung, isbn 978-91-85581–15-3
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BJÖRNJÄGARN
En roman om en myt  Sten Björnulfson
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BJÖRNJÄGARN — En roman om en myt
Sten Björnulfson  

En stor del av sitt liv levde den mytomspunne Björnjägarn 
Nils Rundgren som luffare i Bergslagen. Liljevalchs vår
salong antog i slutet av 1960talet tre av hans naivistiska 
målningar vilket medförde att Björnjägarn blev riksbekant. 
Romanen berättar historien och myterna kring denne 
märklige vagabond. Författaren Sten Björnulfson tar i sina 
berättelser med oss till Bergslagen från sekelskiftet fram  
till våra dagar. 

ISBN 978 - 91- 85581-18- 4

 
 

Ny_Omslag.indd   1 09-02-07   11.52.31

Björnjägarn – En roman om en myt

Sten Björnulfson

Björnjägarn kom från ett förmöget hem och var som person väldigt konst-
närligt lagd. Trots den förmögna bakgrunden levde han större delen av sitt 
liv som luffare i Bergslagen. I slutet av 60-talet antog Liljevalchs vårsalong 
tre av hans naivistiska målningar vilket medförde att han blev riksbekant. 

This book tells us about the myth of the Bearhunter  the naivistic painter with 
work exhibited at Liljevalchs Art exhibition Hall in Stockholm.

inbunden, illustrerad, 210 x 225 mm, 224 sidor, form michel hjorth, isbn 978-91-85581–18-4

pocket, illustrerad, 110 x 179 mm, 256 sidor, form michel hjorth, isbn 978-91-85581-76-4

Söta Rara Alice!
Alfred Grenander
Läkarstudenten Alfred Grenander fäster sig vid den unga Alice  
Sandberg. Genom sju år av studier i Lund och Stockholm skriver 
han sammanlagt 181 brev till henne innan bröllopet står. En kärleks-
berättelse fylld av spännande iakttagelser och bilder från tiden.

The book reproduces 181 love letters written by Alfred Grenander to the 
familygirl Alice Sandberg during the years 1859-1866. The love story is full 
of interesting observations and pictures from the time.

mjukband, illustrerad, 145 x 225 mm, 256 sidor, form sture balgård, isbn 978-91-85581–38-2



Välkomna till Busfrö Förlag!

Busfrö Förlag startades 2014 och är ett imprint under 
Balkong Förlag. Ambitionen är att ge ut charmiga och 
välgjorda barnböcker med det där lilla extra. Böckerna 
ska innehålla mer än bara text och bild, samt locka både 
föräldrar och barn till samtal kring boken de läst. Det är 
viktigt för barn att växa upp med fysiska böcker.  
Och ännu bättre om de tillför något extra; en luddig liten 
isbjörn, en bild som lockar till skratt eller en textrad som 
väcker nyfikna frågor och funderingar. Samtidigt ska 
böckerna vara pedagogiska och förmedla respekt till både 
stora och små. När du läser en bok från Busfrö vill vi att du 
ska bli förälskad i boken och vilja återkomma till den igen 
och hitta nya guldkorn bland de tryckta sidorna varje gång. 
En bok från Busfrö ska bevaras i hjärtat och finnas i minnet 
väldigt länge. Kom in i barnens värld!

o
Stickis är här!

Vi har en ny medlem i busfrö
familjen – Stickis heter han. 
Allt han vill är att få en stor 

KRAM!
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Stickis sprang hem, varför blev allt så fel?
Han kände sig mera halv än hel.

Kläderna var trasiga, ballongerna likaså,
ingen kram av Nyckelpiga, vad ska jag hitta på!?

Finns det någon kvar att ringa, som  
vill hjälpa mig?
Någon som vågar säga okej och inte bara NEJ.

Jag ringer till Fjäril, det kanske går.
– Nej! ropade Fjäril, senast fick jag sår!

Det kom blod och jag fick bli omplåstrad av mor.
Fråga istället någon som är stor.

Han ramlade ner i en picknickkorg.
Vilken otur jag har, sa han med sorg.

I korgen fanns en salladsskål.
Taggarna täcktes av ärtor, majs och grönkål.

Tomat och paprika i stora lass.
– Känn! ropade Stickis, jag är inte längre vass!

– Nu går du att krama, sa de som såg på.
Men vet ni vad som hände då ?

inbunden, illustrerad
200 x 200mm, 46 sidor
form michel hjorth
isbn 978-91-87553-04-2

Stickis 
Igelkotten som ville ha en kram

Anna Nordin  Mattias Nordin
Igelkotten Stickis högsta önskan är att få en kram. Det visar sig vara svårt  
att uppfylla, speciellt om man som Stickis är väldigt vass och stickig.
Följ den lilla igelkotten i hans sökande efter en varm och härlig kram.
Anna Nordin har skrivit och Mattias Nordin har illustrerat denna varma och 
charmiga barnbok på rim. Det är en berättelse om att försöka passa in när man 
är en smula annorlunda, men mest av allt längtan efter att få en stor kram från 
någon man tycker om! Boken rekommenderas för barn mellan 3-6 år.
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Flingan och cykeltävlingen

I Flingan och cykeltävlingen har de tre 
vännerna tagit ut sina cyklar. De är stolta 

och glada för mycket snart börjar en cykeltävling. Vem kommer att vara snabbast 
och vem kommer först i mål? Boken rekommenderas för barn mellan 0-3 år men 
fungerar även för de något äldre barnen.

Text Charlotte Derville  
Illustration Frédéric Stehr  
Översättning Carolina Soop  
Formgivning Marie Pécastaing  
Svensk layout Michel Hjorth  
160x165 mm, 24 sidor
isbn 978-91-87553-03-5

Flingan superhjälten

I Flingan – superhjälten ska Flingan och hans vänner på maskerad. 
Besvikelsen är stor när de upptäcker att alla tre är utklädda till 
superhjältar! Nu återstå bara att se vem som har de bästa superkraf-
terna. Boken rekommenderas för barn mellan 0-3 år men fungerar 
även för de något äldre barnen.

Text Émilie Bélard  
Illustration Frédéric Stehr  
Översättning Carolina Soop  
Formgivning Marie Pécastaing  
Svensk layout Michel Hjorthh  
160x165 mm, 24 sidor
isbn 978-91-87553-02-8

Flingan väntar på jultomten

I Flingan väntar på jultomten har Flingan, Mira och Krax bestämt att de ska vara 
vakna hela natten för att få se jultomten. De försöker hålla sig vakna, men tiden går 
långsamt. Som tur är har var och en sin egen idé för att inte somna! Boken rekom-
menderas för barn mellan 0-3 år men fungerar även för de något äldre barnen.

Text Elsa Devernois  
Illustration Frédéric Stehr  
Översättning Carolina Soop  
Formgivning Marie Pécastaing  
Svensk layout Michel Hjorth  
160x165 mm, 24 sidor
isbn 978-91-87553-00-4

Flingan städar sitt rum

I Flingan städar sitt rum vill Flingans föräld-
rar att han ska plocka undan sina saker, men 
det är för många leksaker utspridda i rummet. Flingan vet inte var han ska få plats  
med allting. Vad ska han göra? Vilken tur att vännerna Krax och Mira har en idé!   
Boken rekommenderas för barn mellan 0-3 år men fungerar även för de  
något äldre barnen.

Text Elsa Devernois  
Illustration Frédéric Stehr  
Översättning Carolina Soop  
Formgivning Marie Pécastaing  
Svensk layout Michel Hjorth  
160x165 mm, 24 sidor
isbn 978-91-87553-01-1
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uppdragsutgivning
Stärk företagets värde. En bok om företaget är mer  
värdefull och har längre livslängd än en annons. 

Vår utgivning består även av uppdragsproducerade 
böcker/trycksaker. Vi kan erbjuda allt från idé till 

färdig bok då det gäller projektledning, formgivning, 
och redaktionell språkbearbetning. Boken kan vi sedan 

också lagerhålla, distribuera och fakturera. 

Vi erbjuder
Jubileumsböcker, företagspresentationer

Års- och kvartalsredovisningar
Projektledning

Upphandling av tryck och bindning
Distribution och lager

Försäljning och marknadsföring

Välkommen att kontakta oss på
info@bakongforlag.se

eller på telefon
08 406 01 60
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