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Balkong Förlag är ett oberoende faktaboks förlag med en 
utgivning av omkring 15 titlar per år bestående av rikt 
illustrerad facklitteratur inom många olika ämnen.  

Förlaget bildades år 2006 och vi riktar oss till bokälskare som 
förstår att uppskatta kvalitet. Vi arbetar för att tryckta böcker ska 
förbli en viktig del av människor liv. Vi vill att våra böcker ska leva 
länge och inte hamna på bokrean samma år de gavs ut. Mycket 
arbete ligger bakom våra böcker och vår önskan är att de ska  
kännas som kära gamla vänner man gärna vill återkomma till. 
  Vårt motto är en oläst bok är en ny bok. Grundtanken med vår 
utgivning är vackra tryckta böcker med hög kvalitet och lång 
livslängd. Det tryckta är beständigt och på riktigt. I en alltmer 
digitaliserad värld blir det tryckta det trygga och ännu mera 
angeläget. Den fysiska boken ger oss det vi inte får i den digitala 
världen. 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. Undersökningar visar att vi minns bättre det vi läser 
i tryckta medier och att papper har en mängd egenskaper som 
påverkar läsupplevelsen positivt. För oss är det också viktigt att 
produktionen sker i ett nära samarbete – förlag, författare, fotograf 
och formgivare. Böckerna finns hos välsorterade återförsäljare. 
Hittar du inte våra böcker i handeln är du välkommen att höra av 
dig till oss på info@balkongforlag.se
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Då ett byggnadsverk presenteras är det ofta arkitektens namn som nämns. 
Här lyfts inte arkitekten fram, istället uppmärksammas innovatörers och 
konstruktörers insatser i projekten. Boken behandlar hur tillgången till 
nya material möjliggör nya konstruktioner och hur detta tillvaratas i 
arkitek tonisk form. Framställningen anknyter till personer och till pro-
jekt i historien som illustrerar utvecklingen. Byggnader, i vilka sambandet 
konstruktion och form är tydligt, har studerats. I huvudsak begränsas 
beskrivningen till stora byggnader - hallar, broar, torn eller flervånings 
kontors- och bostadshus - som är särskilt intressanta ur konstruktiv syn-
punkt. Ett syfte med boken är att ingenjörer och arkitekter, studerande 
såväl som färdigutbildade, ska ges möjlighet att studera utvalda delar av 
den byggnadstekniska utvecklingen och att detta skall väcka intresse för 
fortsatt fördjupning inom ämnesområdet.
 
This book 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.

inbunden, illustrerad, 210 x 270 mm, 288 sidor  
form sture balgård isbn 978-91-85581–78-8

Ingenjörens Konst –material och 
konstruktion ger form

Sture Samuelsson



 
 

ROM – arkitektur och stad
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ROM
arkitektur och stad

GUNILLA LINDE BJUR & HANS BJUR

BALKONG

Boken är den första på svenska som utförligt behandlar Roms byggnads-
konst  i vår tid i sammanhang med antikens stad. Här finns en samman-
flätad arkitektur- och stadsbyggnadshistoria från antiken till vår tid.
  Författarna som båda är arkitekter med lång erfarenhet låter oss för-
stå hur Roms mångfasetterade karaktär har uppstått och samtidigt vilka 
uppgifter arkitekter och stadsbyggare stått inför. Vi får följa hur arkitekter, 
som Apollodoros under antiken och Zaha Hadid kring millennieskiftet 
2000, tog sig an sin tids arkitektuppgifter i en unik stadsmiljö.
  Här fokuseras på relationerna mellan byggnad och stad, mellan fasad 
och stadsrum och de funktionella, symbolladdade och mångbottnade 
stadsrum som finns i staden. Vart och ett av de tolv kapitlen präglas av sitt
innehåll men första kapitlet om antiken och sista kapitlet om samtiden är
tyngdpunkterna.
 
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, 170 x 225 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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Här analyseras svenska konsumentförpackningar från 1930-talet fram 
till idag. Boken består av tre delar där läsaren först får lära känna mjölk-
förpackningarna, som är livsmedelsbranschens kanske vanligaste men 
samtidigt mest krävande förpackning. Därefter behandlas läkemedels-
förpackningarna, en kategori som alltid har kännetecknats av ett högt 
säker hetstänkande. Slutligen belyses de spektakulära men inte alltid så 
hållbara lyxförpackningarna vars främsta uppgift är att posera och förföra.   
I boken ges möjliga förklaringar till varför förpackningarna ser ut och 
fungerar som de gör. Den behandlar också förpackningens roll i utveck-
lingen mot ett hållbart samhälle. Den rikligt illustrerade boken är försedd 
med en omfattande inledning och käll- och litteraturförteckning.
 
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



 
 

HÖFADDER



17

HÖFADDER
Emelie Cajsdotter

BALKONG

Sedan 1997 drivs Friskeröds gård ideellt med målsättningen att skapa fri-
zon för individer som inte har kunnat anpassa sig till ett system baserat på 
underordning. Verksamheten handlar framförallt om att utveckla en icke-
hierarkisk samexistens. Grundidén är att varje individ har rätt att existera 
för sin egen skull, målet är alltså inte att återanpassa. Djuren som kommer 
hit har inte haft någon möjlighet att tillfriskna där de befunnit sig och så 
gott som samtliga djur skulle ha avlivats om de inte fått komma hit.   
  Många människor frågar om de kan hjälpa till på något sätt och därför 
utformades tanken om höfaddrar. En höfadder stöttar verksamheten och 
dess grundidé med en mindre summa pengar varje månad. Som tack 
får man ett utskick, där man i detalj får följa det fördjupade arbetet med 
djuren på gården. Här har vi samlat höfadderrapporter sedan ett och ett 
halvt år tillbaka.
 
As a höfadder you economically support the work at the animalfarm Friskeröd, in 
return you receive amonthly mailing where you can follow the work with the animals. 
Here we have gathered previous höfadder-reports since one and a half year back.

mjukband, illustrerad, 170  x  225 mm, 318 sidor  
form michel hjorth, isbn 978-91-85581–95-5

HÖFADDER
Emelie Cajsdotter



människor är som oregelbundna formade figurer

people are like irregular figures

wir Menschen erscheinen in sehr verschiedenen Formen

nous, les hommes, nous sommes comme des figures irregulières

gli esseri umani sono come delle figure irregolari

los seres humanos son como figuras irregulares

en del är mångsidiga, färgstarka fantasifulla...

some are versitile, colourful, full of imagination

manche sind vielseitig und phantasiereich...

quelques-uns sont facettés, hauts en couleur , pleins d´imagination

alcuni sono versatili, espressivi, fantasiosi

algunos polifacéticos, ricos en colores, llenos de fantasia...
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inbunden, illustrerad, 210 x 225 mm, 64 sidor 
text och illustrationer curt borgenstam (1919-1999)  

form michel hjorth, isbn 978-91-85581- 92-4

Homo Sapiens betyder ”vis människa” eller ”tänkande människa”. Vad  
innebärdet att vara en människa? Några utmärkande drag är artens anpass-
ningsbarhet och förmåga till abstrakt tänkande. Fastän vi alla är olika, vill 
man ofta betrakta oss som vi vore lika – eller som om vi enkelt kunde indelas 
i kategorier. Vad skulle egentligen hända om vi blev anpassade och stöpta i 
samma form? 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 år 1970. Illustrerad med enkla men tänkvärda skisser.
 
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.

HOMO SAPIENS
Curt Borgenstam

HOMO SAPIENS

BALKONG

Curt Borgenstam
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De senaste 10 åren har invånarantalet i Stockholm ökat drastiskt. Över  
2 miljoner människor bor nu i huvudstaden. Bostadsbristen är akut och 
det ställer krav på byggandet. Genom historien har man gjort plats för nya 
bostäder genom att riva gammalt. Andra lösningar finns dock. I boken ger 
omtalade och erfarna yrkesutövare inom området prov på hur man kan 
bygga effektivt utan att göra avkall på kvaliteten. Med olika utgångspunkter 
bidrar de alla med sin kunskap, oavsett om det handlar om Stockholm 
under medeltiden, 1700-talet eller under 1950-talet, om det handlar om 
förorten eller innerstaden; miljonprogrammet eller trädgårdsstäderna och 
därtill om det rör bostadspolitik, beställaransvar eller landskapets arkitektur. 
Genom att bygga med kvalitet och kunskap skapar vi förutsättningar för 
fler människor att leva både funktionellt och estetiskt samt för staden att 
verka för en långsiktig ekonomi.

Here you will be invited to share the thoughts of the most prominent researchers 
on the building culture. By building with quality and knowledge we create 
opportunities for more people to live, both functionally and aesthetically.

illustrerad, inbunden, 200  x  230 mm, 224 sidor  
form johan brunzell, isbn 978-91-85581–84-9

STOCKHOLMS 
BYGGNADSKULTUR

Samfundet S:t Eriks årsbok 2014

fo
to

 L
ai

la
 R

ep
pe

n



ALUNDA
  Gjuteri

text – Kersti Kollberg
fotografi – Björn Ullhagen

Handen,   Ögat & JärnetA
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BALKONG FÖRLAG

Alunda Järngjuteri i Uppland kännetecknas av ett urgammalt hant-
verk där ögats och handens skicklighet och precision betyder allt. 
Gjuteriet byggdes efter andra världskriget, då efterfrågan på gjutjärns-
produkter var stor. Det är Sveriges minsta gjuteri och är ett av två gjuterier 
som fortfarande använder sig av kupolugn. Alunda Järngjuteri är ett 
stycke svensk företags historia. I stället för att utveckla och automatisera 
tillverkningen stannade man upp. I Alunda är siktet inte inställt på  
att driva framåt mot större kapacitet och volymer istället styrs man av 
kretsloppstänkande. Gammalt gjutgods används och förvandlas till  
åtrå värda konstföremål samt vackra parkurnor. Boken är den andra delen  
i en serie böcker om gamla industrier och företag. Den första i serien är 
Oljeön – Ett industriminne i Engelsberg som utkom 2011.

This is about an age-old craft in which the eye and the hand dexterity and 
precision is everything. With old-fashioned methods and tools are cast urns, 
planters and park embellishments to fit into the old parks and palaces.

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

Alunda Gjuteri – Handen, Ögat och Järnet 
Kersti Kollberg Björn Ullhagen 
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inbunden, illustrerad, 210  x  225 mm, 168 sidor 
form michel hjorth, isbn 978-91-85581–37-5

Mitt i Bergslagen, i hjärtat av det gamla Järnbäraland, ligger Oljeön i sjön
Åmänningen. Om Oljeäventyret i Engelsbergs skriver journalisten Kersti 
Kollberg i denna bok med ett stort antal bilder, nytagna av fotografen Björn 
Ullhagen och gamla bilder från den tid det begav sig. Från Oil Creek i 
Pennsylvania, med skonare sjömil efter sjömil över Atlanten, Nordsjön och 
Östersjön fram till Stockholm. Från Stockholm över Mälaren och genom 
Strömsholms kanal, fram till Oljeön.  Så gick frakten av råolja när Pehr August 
Ålund startade Engelsbergs Oljefabrik 1875. Oljefabriken placerades mitt i 
kors vägen mellan kanalfrakt och järnväg och mitt i marknaden – de många 
bruken i Bergslagen. I dag är Oljeön ett världsberömt industriminne och så 
vitt man vet det äldsta bevarade oljeraffinaderiet i världen. Läs om det svarta 
guldet i Bergslagstappning!

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 
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Ta med boken och bege er till Bergslagen! Njut av de vindlande vägarna 
med sina underbara naturupplevelser. Hitta samhällen som utvecklingen 
åkt ifrån. Tillåt er att stanna, varhelst det finns något sevärt, för att lära 
mera eller bara för att njuta i stunden. 
  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.
 
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.

mjukband, illustrerad, 170 x 220 mm, 192 sidor
form michel hjorth, isbn 978-91-85581–81-8 

Vägar värda en omväg
BERGSLAGEN

Bengt Arvidsson Janne Svensson



inbunden, illustrerad, 148 x 210 mm, 258 sidor 
form anders rahm, isbn 978-91-85581–58-0

Författaren guidar oss med stor upptäckarglädje genom ett Skottland 
som ligger honom varmt om hjärtat. Då Sven Huldt kommer till Skottland 
på femtiotalet känner han sig genast hemma. Skottland är mycket lätt 
att älska och där finns en livsstil som passar honom. Det mesta han 
skriver om är någorlunda sant, men här och var är det lite förvanskat.  
  Texten vänder sig framförallt till den nyfikne romantikern med förmåga att 
insupa doften av klanernas härjningar, säckpipans sorg samma gånglåt, bergens 
sensuella framtoning och öarna i väst. Boken är rikligt illustrerad 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

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. De ger inte bara sken av 
humor, bjuder gärna in någon som sitter ensam, de är ironiska utan att vara 
sarkastiska. Där vårt språk är långsamt och eftertänksamt är deras spon-
tant och ibland tvärtom. Men bäst av allt, Sven misstolkas sällan.    
  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 York-
shire, 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, 258 sidor  
form  michel hjort, isbn 978-91-85581–93-1

England Wales– lätt att älska
Sven Huldt 

England
Wales
 lätt att älska

SVEN HULDT

BALKONG
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Ett stort antal befintliga fasader i Göteborg levandegörs här i text och 
bild. Att möta en fasad kan vara lika utmanande som att betrakta en 
okänd människas ansikte. Vid ett hastigt möte kan fasaden verka lockande 
eller frånstötande men en detalj på fasaden kan väcka nyfikenhet.  
  Boken skildrar sjuttio expansiva år av Göteborgs 400-åriga arkitektur-
historia då staden växte från cirka 25 000 till drygt 200 000 invånare. 
Elva arkitekter presenteras i tur och ordning. Alla har de bidragit till den 
stadsbild vi idag upplever i Göteborg. Boken kan medverka till att göra 
stadvandringen intressant. På gator och torg kan var och en studera de 
byggnader som lyfts fram.
 
Together architect Gunilla Linde Bjur and photographer Krister Engström depict 
an era of the history of Gothenburg from the nineteenth century to the period 
after the turn of the twentieth century. 

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



inbunden, illustrerad, 220 x 276 mm 160 sidor  
form michel hjorth, isbn 978-91-85581-89-4

På Hovslagargatan 4 på Blasieholmen i Stockholm ligger en terrakottafärgad 
byggnad på 435 kvm som trots att det inte kunnat mäta sig med de övriga 
husen på Blasieholmen, ändå har bevarats. Det bär på en intressant historia 
och har genom åren hyst alltifrån sjömän till en teaterregissör men används 
idag som privatbostad. Idag är det den enda byggnaden som finns kvar och som 
vittnar om äldre tider på holmen. I boken finns glimtar från Blasieholmens 
spännande historia. Med bokens stora och vackra bildmaterial kommer 
vi nära de stiliga och uttrycksfulla fasaderna, som speglar Blasieholmens 
långa byggnadshistoria från Drottning Kristinas tid och fram till våra dagar.  
  Här bjuds även på rikligt med gamla fotografier, kartor och ritningar.
Huset har åter blivit av synnerligt stort kulturhistoriskt värde i samband med 
den nya diskussionen om att uppföra ett nytt Nobelcentrum på holmen.

This is a story about the house on Hovslagargatan 4 at Blasieholmen in 
Stockholm. Today it is the only building that remains and that is indicative of 
earlier times on the islet. Richly illustrated with beautiful pictures.

Hovslagargatan 4
 ett hus på Blasieholmen

Tulla Grünberger

Velibusam alitem iur? Ibus aliquatur sus etur 
adit escimposam ipsa et enisti berum iumen-

debit faccatium nis nobis exeruptatis re re modit 
eossit la num consed que nonsequibus nonserro-
vita volorum repreperro volore nonsequati opta 
nosapie ndiatur, sum ut haria doluptam quunti-
um quatest endanda cones aut archiliti doluptur 
ate volo magnist ratest re vellupta int fugiati 
atiam, tem reiciaecatem hic tem ipsam quaspeles 
eosam, cullam rehenih illaut landae as aliquunt asita-
tem ab ius, omnis ab iunt hiliber chillorem erum et 
versped quatincto blandipsamus dolupta tionsen-
dae. Nem fugia estrumquia dolut pedi bernam 
derum voles ad quia dic tenim rem. Et aborit, 
conse consequ atibus soluptatur modigen ihitio. 
Berio. Upienih illectaque del mil ipsae cullacimil 
magnis dit arum ut quos inisquat.
Sa cum sa impostotatur sit id est estiure sequisit 
est ut odi sequatur?

Hovslagargatan 4
ett hus på Blasieholmen

H
ovslagargatan 4

ett hus på B
lasieholm

en

TULLA GRÜNBERGER

Järnvägens arkitektur är både välbekant och okänd för de allra flesta.  
Utmed det svenska järnvägsnätet finns en mängd vackra stations byggnader. 
Många är ännu i bruk med biljettförsäljning och dylikt medan andra sover 
”Törnrosasömn”. 
  Här dokumenteras många av de hus som präglat Sveriges stads- och lands-
bygd i 150 år och att Sveriges stationshus är en talrik och mång fasetterad 
kulturskatt går inte att ta miste på när man bläddrar sig igenom sidorna. 
Arkitekturfotografen Krister Engström har återupptäckt och på ett mycket 
smakfullt sätt dokumenterat en mängd stationshus från Abisko till Falsterbo. 
Gunilla Linde Bjur, professor i arkitekturens kultur och kommunikation vid 
Chalmers, har skrivit texterna och samtidigt tecknat bilden av en byggnads-
typ som ständigt speglar sin tids arkitektursyn.

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 
with a modern and a historical perspective.

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

Stationshus
Järnvägsarkitektur i Sverige
Gunilla Linde Bjur Krister Engström
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Varför heter förlaget Balkong ? Det hela började med en 
tanke, att hitta ett namn som var tillräckligt avvikande, 

men som ändå kunde förknippas med böcker och läsande.  
Barnboksförfattaren John-Lennart Linder (1911 – 2009) gav oss 
idén om namnet. En balkong fungerar utmärkt att sitta och läsa 
och koppla av på och så sticker den ut också!



inbunden, illustrerad, 340 x 490, 204 sidor 
form johan brunzell, 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. Här ett urval 
av sjömärkena utmed kuststräckan från Haparanda till Strömstad. Till varje 
sjömärke finns en betraktelse i text. Boken levereras i en skyddande kassett. 

Since most of the seamarks have lost much of their importance, the knowledge 
about them will soon disappear. The book documents a selection of these beauties. 

SJÖMÄRKEN – Kustens Konstverk
Magnus Rietz Göran E. Johansson (1941–2009)

Boken som är Skärgårdsstiftelsens vänbok 2014, innehåller en fängslande 
blandning av skärgårdens kulturarv, dess byggnadshistoria, jordbrukets 
utveckling och människors livsberättelser. Vi får samtidigt en intressant 
inblick i samhällsutvecklingen i skärgården under de senaste 100 åren. 
Här skildras några av de mest intressanta kulturbyggnaderna från 
Arholma i norr till Landsort i söder. Vi berättar också om några mindre 
holmar och skär som har spelat en viktig roll i skärgårdens historia. 
Här återges byggnadernas spännande historia – och de människor som 
arbetat och levt här får ge husen liv och berätta deras historia. Vi möter 
även flera sevärdheter på öarna som har koppling till byggnaderna. Det 
är mytomspunna fornminnen, övergivna kolerakyrkogårdar och mystiska 
gravplatser.

Here is depicted some of the most interesting cultural buildings in Stockholm 
archipelago. 

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

Skärgårdshus 
Stilar, historia och livsöden

Johan Ahlbom Magnus Rietz 

sjömärken - små märken 700 x 1000 
isbn 978-91-85581–20-7 

stort sjömärke - 700 x 1000 
isbn 978-91-85581–19-1

POSTERS
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inbunden, illustrerad, 148 x 210 mm, 128 sidor  
form michel hjorth, isbn 978-91-85581–85-6

Många är nog av den uppfattningen att det är väldigt isolerat och ensamt liv 
att bo på en ö ute i skärgården men för författaren, konstnären och dalaröbon 
Bo Tilliander har det aldrig varit ensamt. Dalaröborna hade det bättre förr, än 
de som bodde på de andra öarna, här fanns nämligen möjligheten att ta sig via 
landsvägen in till de stora skogarna. 
  Tilliander tar oss tillbaka till en svunnen tid, där vi får besöka historiska 
händelser och platser. Här går att läsa om den stora dalaröbranden, det mystiska 
vikingaskeppet som sägs ha sjunkit utanför Häringe samt om dalaröbornas 
ursprung. Boken är vackert illustrerad med Tillianders egna målningar och 
äldre fotografier. Boken är den femte 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
Dalarös läge invid farleden mot Stockholm har genom tiderna givit ön dess 
speciella karaktär. Många historiska händelser har utspelat sig i farvattnen 
runt Dalarö. I Dalarö- minnen från Skärgården skildrar skärgårdskonst-
nären och författaren Bo Tilliander sitt Dalarö under 1940-50 talet. Detta 
var en tid då ön genomgick stora förändringar.
  Här går att läsa om hur livet gestaltade sig i skärgården för sjuttio år 
sedan. Badortsepoken förändrades och de tidiga badgästerna flyttade ut 
och mer eller mindre bosatte sig året runt på ön. Lots och tullstationer 
försvann efter att i flera århundraden dominerat orten. Tillianders egna 
målningar, historiskt bildmaterial och nytagna bilder illustrerar boken. 
Boken är den fjärde i serien.

Archipelago artist and writer Bo Tilliander portrays in this book Dalarö during 
1940-50 centuries, when the island was undergoing major changes.

inbunden, illustrerad, 148  x  210 mm, 128 sidor  
form michel hjorth, isbn 978-91-85581–63-1

Dalarö 
Minnen från Skärgården

Bo Tilliander

DALARÖ
Minnen från skärgården

Bo Tilliander

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

Den efterlängtade boken om Södermalm finns 
åter i ny upplaga! Stockholm har förändrats, 
jämfört med dagens verklighet kan man, då snart 
trettio år passerat, uppleva en helt ny stadsdel. Boken är en riktig nostalgitripp  
och det är lätt att känna igen sig i Christers Löfgrens bilder som skildrar ett  
Söder malm då och nu. Författaren, stockholmsskildraren och tidigare journalisten 
Svante Björkum har skrivit texterna som beskriver de vackra bilderna. Christer 
har tidigare givit ut Gamla Stan – En stad i staden, Vaxholm – fyra årstider och 
Street photography.

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

Södermalm – Minnenas Söder
Christer Löfgren Svante Björkum

Balkong FörlagDigendebis et earchil moluptur, atio mo et etur, sitatur aut exeritatur 
asperis rest pro officab oratatem etur acipsan imillatur serorporiam andae volo blam, 
offic tem dolutatis autempos aliciis ium qui quisquiam consend itatum quam, te et 
dolorem ihicaborumet vent quas magnient quo ea poresec earumqu iasperc hillign 
ihiciasperum hita quam repro qui cone experis molesto im que ipsantotatur ad mo
Omnihil loritatur magnimusam eictistrum intorro doluptat dolo ma quunt aut mos 
acias maximaxim in reria sunt. Labore, sunt fuga. Nam que idebit aut optatur sime 
autempo ruptatus parit lantibus et ario ea voluptatur, temporro molupta tquamus 
que verferi onessed ut pratin
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www.balkongforlag.se

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

Här har Christer Löfgren samlat bilder från 
sina resor som närgånget berättar om gatu livet i 
några av Asiens storstäder. Färgsprakande bilder från Indien, fotografier tagna 
i Nordkorea samt gatulivet i Vietnam. Christers önskan är att hans bilder ska 
förmedla det känsloläge han själv hade vid fototillfället. Bilderna blir på detta 
sätt mycket spontana och så naturliga som möjligt. 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

Christer Löfgren vill med sina bilder dokumentera människor och miljöer 
i Tibet innan allt försvinner eller förändras. Fester, hästtävlingar, cere-
monier, nyårsfirande med mera visas här. Sedan år 1974 har fotografen 
Christer Löfgren rest runt i Tibet och sett den snabba förändringen.   
  De kulturella särdragen förändras i snabb takt. Allt blir utslätat och  
likriktat – på gott och ont. Att utvecklingen ökar i snabb takt har gjort att 
man får söka sig längre ut på landsbygden för att hitta genuina miljöer, 
människor och samman hang. Alla bilder är tagna i ögonblicket och inget 
stativ har används. 

Photographer Christer Löfgren has traveled in Tibet since 1974 and seen the 
rapid change. Here we can see feasts, horse races, ceremonies, New Year 
celebrations and more. All images are captured in the moment, no tripod or 
other arrangements are used. 

inbunden, illustrerad, 280  x  240 mm, 304 sidor  
form michel hjorth, isbn 978-91-85581–72-6

TIBET
Christer Löfgren
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Björken har en särställning bland träd i Sverige. Den känns igen av alla och 
är alltid närvarande vid högtider som påsk och midsommar. Boken berättar 
om björken som en del av vårt kulturarv och vad den har använts till genom 
tiderna, men också vad den betyder idag och kan bli i framtiden. Här finns 
björkens samspel med andra organismer i naturen, evolution och ekologi. 
Vi får även läsa om björken i folktron och konsten. Björken har inte bara 
försett människor med oumbärligt material till hus, verktyg och redskap. 
Användningsområdena är många fler än så. Man gör livsmedel, vin och kläder 
av den. Flygplan byggda av björk användes in på 1950-talet och brev skrivna på 
näver har gett unika insikter i medeltidsmänniskans vardagsliv.
  Boken är rikt illustrerad och bjuder på många ofta överraskande samband 
och sammanhang inom vitt skilda områden i björkens spår. 
 
In Sweden, the birch has a special place among the trees in the forest. Studies 
confirm that it is the country’s most popular species. The book describes 
encounters with people who work or associate with birch in any form. 

inbunden, illustrerad, 220  x  276 mm, 304 sidor  
form michel hjorth, isbn 978-91-85581–68-9

BJÖRK
Trädet, människan och naturen

Marit Stigsdotter Bertil Hertzberg
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mjukband, illustrerad, 122  x  163, 128 sidor 
form sven ljung, isbn 978-91-85581-61-0

Att åka offpist kan vara både roligt och farligt! Boken upplyser om vikten av 
säkerhet och rätt utrustning vid offpiståkning. Här guidas du till platser du inte 
kände till. Enkelt och informativt visas var på berget man kan åka och hur svåra 
de olika åken är. Att ha kunskap om hur snö, väder och människa samspelar är 
grundläggande för att vistas på fjället. Här har vi samlat drygt åttio guldkorn 
på Åreskutan. Åken illustreras med bilder, texter och symboler.  

Here are suggestions to suit all categories of skiers, as well as the prevailing 
weather conditions. We review the need to always think about safety when you 
are off-piste and you get tips and advice from some of Åre’s countless profiles.

Åre Offpist
En guide för hela berget

Kristoffer Frenkel Johan Ståhlberg Ola Rockberg

Med miljontals utövare är skateboardåkning en av de populäraste sporterna 
i världen idag och skateboard är nu invald i Riksidrottsförbundet som 
en idrottsgren. Allt startade i Kalifornien på 1950-talet. Författarna tar 
oss med på den turbulenta utvecklingen fram tills idag. Här lär du dig 
skateboardåkningens grunder, från det första åket till mer avancerade 
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. På en skateboard 
finns inga skillnader. Vare sig du är bra eller dålig, kille eller tjej, ung eller 
gammal, alla är välkomna på en skateboard!

This book is all about skateboarding. It is a beginner’s guide to really help you 
get started. We start from the very beginning, covering the turbulent history 
skateboarding has made since the 1950s California and work our way up to more 
advanced tricks and features. From the trick tip section you will learn the basics 
of skateboarding through step by step.

mjukband, illustrerad, 180  x  215 mm, 192 sidor
form michel hjorth, isbn 978-91-85581-65-8

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

Att människan måste vara djurens ledare för att ett 
samarbete ska fungera är en allmänt uppfattning. Emelie 
Cajsdotter reste till Jordanien efter en serie drömmar som ledde till ett stuteri 
utanför Amman, där man föder upp arabiska fullblods hästar. Hästarna har 
tidigare tillhört Kung Hussein av Jordanien, och det sägs att de bär på speciella 
budskap. Med hjälp av en av stuteriets hästskötare, insåg hon att det finns ett annat 
system, som inte bygger på underordning. Det här är en berättelse om hopp, om 
självrannsakan och om en annan sida av Mellanöstern, som sällan kommer fram 
i nyhetsrapporteringen.  Vackert illustrerad. 

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, 148  x  210 mm, 128 sidor 
form sture balgård, isbn 978-91-85581–87-0

När arkitekten John Sjöström städade sina hyllor efter ett helt yrkesliv hittade 
han en hel rad gamla artiklar. De kan verka otidsenliga, men kändes värda att 
trycka igen, denna gång i bokform. Texterna kan ge en återblick på en tid vi 
förlorat och har idéer vi borde söka återvända till.

When architect John Sjöström cleaned up after a full career, he found a whole 
series of old articles which we published in this book.

Stad och bostad 
Omtryckta eftertankar
John Sjöström

inbunden, illustrerad, 148    x  210 mm, 64 sidor 
form sture balgård, isbn 978-91-85581–88-7

Tre personer började samtidigt läsa till arkitekter i  
Stockholm 1952. Gunnar Jonsson (1930–2012), Hilding 
Lögdberg och John Sjöström. John har här med värme beskrivit sina vänners 
yrkesbanor där de som medvetna och trogna vardagsarkitekter befunnit sig i en 
samhällsutveckling som ofta favoriserat det spektakulära. Den jordnära arkitekt
insatsen behöver all uppmärksamhet den kan få.

Here the architect John Sjöström describes his architecture friends when they 
were in the most active period.

Vardagens arkitekter  
Gunnar Jonsson och Hilding Lögdberg
John Sjöström
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inbunden, illustrerad, 210  x  225 mm, 256 sidor
form göran eklund, isbn 978-91-85581–00-9

När Åke Mokvist dokumenterar 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. Boken väcker frågan om det i dagens 
samhälle verkligen är tillåtet att välja sitt eget sätt att leva. Ungefär var fjärde 
människa Mokvist besökt saknar elektricitet och rinnande vatten och de varken 
vill eller kan anpassa sig till vår samhällsstruktur. 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, 210  x  225 mm, 312 sidor 
form göran eklund, isbn 978-91-85581–01-6

Uppföljaren till De Ovanliga. 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.

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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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
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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

SKÄRGÅRDSBERÄTTELSER– sanna eller osanna historier
inbunden, illustrerad, 148  x  210 mm, 128 sidor

form michel hjorth, isbn 978-91-85581–29-0

SKÄRGÅRDSLIV – fler sanna eller osanna historier
inbunden, illustrerad, 148  x  210 mm, 128 sidor

isbn 978-91-85581–32-0

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

isbn 978-91-85581–43-6

I dessa tre böcker berättar författaren Bo Tilliander om livet i Stockholms 
skärgård. Händel serna utspelar sig under åren 1930 – 1940 och alla berättelser är 
hämtade  från författarens uppväxt på Dalarö, från kobbarna utanför Ornö.   
  Historierna innehåller en gnutta sanning och en gnutta osanning och texterna  
är illustrerade med flera av Tillianders färgsprakande skärgårds målningar.  
Njut av trevlig läsning, som tar dig flera årtionden tillbaka i tiden.

The books tell about Bo Tilliander’s life in the archipelago. The stories contain 
a bit of truth and a bit of untruth. The books are illustrated with several of 
Tilliander’s colorful paintings. Turn off the TV and enjoy a nice reading that will 
take you decades ago. 



Illustrerade faktaböcker med lång livslängd
www.balkongforlag.se



inbunden, illustrerad, 240  x  223 mm, 196 sidor  
form michel hjorth, isbn 978-91–85581–67-2

Här är berättelsen om hus som byggdes “i folkets tjänst” i efterkrigstidens 
Sverige. Dessa i verklig bemärkelse, folkets hus kom till i en tid av stark 
framtidstro Om husens tillblivelse och om det samhälle de byggdes i och 
om vilka förutsättningar och värderingar som gjorde det möjligt berättar 
författaren Barbro Larsson tillsammans med Eva Wernlids bilder. Bland 
husen finns Folkets Hus, kommunalhus och andra offentliga byggnader – 
biografer, skolor och kyrkor. Alla byggdes i en tid då de bästa formgivarna, 
arkitekterna och entreprenörerna anlitades och skönhet och kvalitet var hela 
folkets angelägenhet.

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

 

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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Julen är lediga dagar tillsammans som ger tid till julpussel. Att baka ett 
pepparkakshus borde alla göra till en tradition! Det är ett kul och ibland 
lite knepigt pyssel som är fint att titta på och gott att äta efter julhelgen. 
Allt börjar med en bra och hållfast deg. Bygg sedan ett litet vackert hus, ett 
slott eller en koja som får pryda julbordet. Här bjuds det på många fina och 
annorlunda pepparkakshus. Alla ritningsdelar är gjorda i full skala. 
Boken är fylld med massa kul bus för julhelgen!

Gingerbread houses and more fun things to do at 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, isbn 978-91-85581–34-4

Pepparkakshus & Mera Julbus
Eva Grane Ylva Norman

Åke Gunnarson
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Bastedalens Kinapark – Den Harmoniska Dalen låter oss färdas mellan Närke och Kina, mellan 
vardagsstress och medvetet nu. I boken förmedlas tre olika uttryckssätt för att lyfta fram 
skönheten, harmonin och skaparkraften i det kinesiska trädgårdstänkandet. Här blandas 
texter om den kinesiska parken och filosofin daoism, med dikter, känslor och drömmar 
samt en mängd vackra bilder. Tillsammans förmedlar detta en omslutande stilla närvaro 
som ger prov på det sinnliga språk som natur- och trädgård i samklang kan skapa. 

Bastedalens Kinapark ligger likt en infattad pärla vid norra Vätterns strand och är ett 
slutet rum öppet för alla besökare med sinnena vända mot den fridsamma inre upplevelsen.

Bastedalens kinapark
den Harmoniska dalen

www.balkongforlag.se

ISBN 978-91-85581-47-4

Balkong 

9 789185 581474

ISBN 978-91-85581-47-4

Marianna agetorp, allan larson, Markus naef

Bastedalens kinapark
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den Harmoniska dalen
Balkong Förlag

Balkong 

inbunden, illustrerad, 240  x  225 mm, 192 sidor  
form petra meyer-linderoth, isbn 978-91-85581–47-4

Bastedalens Kinapark – Den Harmoniska Dalen ligger likt en infattad pärla vid 
norra Vätterns strand. I boken förmedlas tre olika uttryckssätt för att lyfta fram 
skönheten, harmonin och skaparkraften i det kinesiska trädgårdstänkandet. 
Boken är rikt illustrerad med vackra bilder.  

This is a book about Bastedalens China Park – The Harmonic Valley, located 
next to the lake Vättern. 

Bastedalens Kinapark
Den Harmoniska Dalen 
Marianna Agetorp Allan Larsson  
Marcus Naef

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

Wanås är en plats där konst, natur och historia förenas. 
Boken samlar flera perspektiv och infallsvinklar åren  
1987 – 2012. Bild och text skildrar konsten och uppbyggandet av en skulpturpark 
långt bortom allfartsvägar. Texterna blickar tillbaka, fördjupar och ser framåt. 
Boken är rikt illustrerad och följer konsten under skiftande årstider.

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.

Imagine Art
Konsten på Wanås
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 Moderna Snapsvisor Av Moderna Låtar

GUSSY LÖWENHIELM

Omslag1.indd   1 3/20/12   1:07 PM

Brännvin vad döljer du för mig ?
Moderna Snapsvisor av Moderna låtar 
Gussy Löwenhielm
Med denna bok kan alla vara med på noterna!  Befintliga låtar med nya texter 
att ta ton till. Här är 101 visor som gör julbordet, sillunchen, påskmiddagen 
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, 110  x  178 mm, 62 sidor  
illustration och form hans von corswant, isbn 978-91-85581–64-1

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

Japansk vardagsmat – Inte bara Sushi! 
Emi Komatsuzaki  Juki Nakamura

Författare och fotograf är båda japaner. De har bott i Sverige länge men 
tycker trots det, att det är mycket viktigt att behålla sin asiatiska matkultur. 
Här blandas många olika traditionella rätter typiska för det japanska köket. 
Lär dig att laga en Onigiri eller varför inte röra ihop en Tempurasås?  
Boken har vi med avsikt vänt för att den ska läsas på asiatiskt vis - läs alltså 
boken ”bakvänt” med bokryggen åt höger.

This shows a mixed variety of dishes typical of the Asian cuisine. This book has deliberately been waiting to be read 
the Asian way – read it ”backwards”!enjoy the roses in new ways. 

WHISKY JAPAN
Henrik Aflodal

En bok om öriket Japan, om människorna där och dess aparta kultur. Detta 
är en bok om whiskyn som slår allt annat! Whiskyexperten Henrik Aflodal 
ger sig ut på en färgsprakande resa där målet är att ta reda på hur japanerna 
producerar whisky. Svaret blir att Japan och whisky är oförenligt. För en 
väster länning går det inte att få ihop. Men vad gör det när whiskyn är så bra!  
Läs, fascineras och njut! Kanpai!

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

flexband, illustrerad, 157  x  10 mm, 416 sidor, form michel hjorth, isbn 978-91-85581–27-6



MOPEDEN I SVER IGE MOPEDEN I SVER IGE 

BALKONG FÖRLAG

CL AE S JOH A N S SONCL AE S JOH A N S SONinbunden, illustrerad, 210  x  225 mm, 144 sidor  
form jan olsson, isbn 978-91-85581-25-2  

Författaren Claes Johansson snokar upp moppe
fenomenet och ser på det ur alla dess möjliga  
syn vinklar. Här finns specialbyggena, trimmarna, 
 prylarna, dårarna och en massa bilder på vår mest folkliga fartyttring!  
Ingen som någonsin varit 15 år kan väl klara sig utan denna bok!

The author resolutely looks into every point of view on the phenomenon   
the moped.

Tretti Knyck! Mopeden i Sverige
Claes Johansson

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

Azorerna är en ögrupp bestående av nio öar mitt i Atlanten 140 mil väster om  
Portugal. De upptäcktes för nästan 600 år sedan och har allt sedan dess fångat 
människors fascination. Materialet är samlat under en lång tid av geologerna  
Martin Jakobsson och Otto Hermelin, båda verksamma vid Stockholms  
universitet. Rikt illustrerad.

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.

AZORERNA  
Nio öar mitt i Atlanten 
Otto Hermelin Martin Jakobsson
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Frågor och svar om byggnadsvård
Roger Lindbom Vicki Wenander

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. 

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

GAMLA STAN
En stad i staden/City Between the Bridges
Christer Löfgren Anne Östman

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. Svensk och engelsk text.

Upon the 42 hectares of land, exist 750 years of Swedish history. The city between the bridges, officially named the 
Old Town is located on a small island called Stadsholmen. Christer Löfgren photographs life in these historical 
alleys that he loves.

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

inbunden, illustrerad, 245    x  225 mm, 324 sidor, form eva lena johansson, isbn 978-91-85581–05-4

Sten i detalj – byggnader

Stenarkitektur   Rasmus Wærn 

Här beskrivs ett fyrtiotal byggnader och stadsrum där stenen använts 
särskilt genomtänkt. Stenens karaktär visas i suggestiva fotografier som 
gör boken till en berättelse i såväl bild som ord.  

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

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

mjukband, illustrerad, 153 x 208 mm, 200 sidor, form matilda plöjel, isbn 978-91-85581–56-6
Here describes some examples of the use of natural stone in our outdoor environment.

Sten i detalj – utemiljö  Åsa Bensch Hanna Fors
Denna bok visar några exempel på användning av natursten i vår utemiljö och bör i projekteringsarbetet 
kunna inspirera arkitekter och projektörer till goda detaljlösningar.
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50 ÅR MED BOND!

Svenska Harley Custom Bikes
Tomas Hansson

Här bjuds på krom, lack, design och klassiskt muller! Boken kan ses 
som en hyllning till alla som med sina custombyggen utgör en slags 
grund till en levande motorcykelkultur. Rikt illustrerat visas här de 
rådande stilarna inom customkulturen. 

JAMES BOND
Det regnar aldrig i en Bondfilm
Yvonne Linder

Undrar du något över dubbelagenten James Bonds filmiska värld? Här finner du i 
sådant fall svaren. 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. Den perfekta guiden för alla som älskar 
Bond!  Tredje reviderade upplagan.

inbunden, illustrerad, 229  x  2 76 mm, 272 sidor, form michel hjorth, isbn 978-91-85581–46-7

pocket, illustrerad, 110 x 174 mm, 256 sidor, form michel hjorth, isbn 978-91-85581-76-4

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

Bygg din egen trä KAJAK
Anders Jalakas

Här förklaras hur kajaker konstrueras, varför de ser ut som de gör och vilken betydelse det har för deras 
egenskaper och liknande. Hela processen rikligt illustrerad med skisser, ritningar och fotografier. 

inbunden, illustrerad, 260  x  170 mm, 164 sidor, form sven ljung, isbn 978-91-85581–15-3

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

Everything you need to know about Bond, girls, villains, M, Q and exotic locations, the music 
and the stunts and special effects are all included in the book. 

Kerstin Park

    Rosor
En rosodlares betraktelser

Balkong Förlag

Stockholm – Sjön, Skogen & Skärgården
Serkan Gûnes 

Serkan Gûnes upptäckte magin i att se på storstadsnaturen genom kameraögat 
och fascinerades över den cykliska förändringen av landskapet, som han inte var 
van vid från sitt hemland Turkiet. Med kameran runt halsen och ett SL- kort  
i fickan begav han sig ut i Stockholms fantastiska natur. 

Konstiga Båtar – märkliga öden 
Philip Pereira dos Reis

Människor som längtar ut på sjön gör det ofta med stor kraft men ibland 
tar sig denna längtan märklig uttryck. Författaren och fotografen Philip 
Pereira dos Reis lotsar oss genom fjorton sällsamma båtkonstruktioner. 
Vi får lära känna de annorlunda farkosterna på nära håll och följa flera 
fängslande öden.

inbunden, illustrerad, 220  x  276 mm, 208 sidor, form michel hjorth, isbn 978-91-85581-36-8

Serkan Gûnes discovered the magic of watching metropolitan nature through the camera lins. He was fascina-
ted by the cyclic change in the landscape which he was not accustomed to from his native Turkey.

Rosor – En rosodlares betraktelser
Kerstin Park

Följ med på en resa i rosornas tecken där det är de äldre rossorterna 
som har huvudrollen. Ta del av författaren Kerstin Parks personliga 
betraktelser och presentationer av de älskade rosorna. En bok som ger 
lust och inspiration att njuta av rosor på nya sätt. 

inbunden, illustrerad, 210  x  223 mm, 216 sidor, form inga leo, isbn 978-91-85581–48-1

Take a trip to the land of roses where the older varieties have the leading role. Recipes, rose 
meringues and other goodies give pleasure and inspiration to enjoy the roses in new ways.

The author Philip Pereira dos Reis takes us through fourteen strange boat designs. We get to 
know the different crafts up close and follow several captivating stories.

inbunden, illustrerad, 245  x  225 mm, 216 sidor, form michel hjorth, isbn 978-91-85581–50-4



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

I denna bok presenteras Kungliga slottsbyggnadens 
fasta och lösa inredning i ett sammanhang. Författaren  
går 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

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. Boken är rikligt illustrerad med färgfotografier. 

Red-painted wooden houses have long enjoyed a special position in the Swedish 
architectural tradition. This book introduces many different types of buildings 
and civil engineering, byggnadskultur. 

De Röda Husen 
Ralph Edenheim
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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

Här berättas historien om den mytomspunne Björnjägarn eller Nils Rundgren 
(1890 – 1971) som han egentligen hette. Björnjägarn levde största delen av sitt liv 
som luffare i Bergslagen men 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

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

Drakar - att bygga och flyga
Olle Nessle (1940–2014)

Boken innehåller inspirerande färgbilder och ger illustrerade exempel på flera 
olika drakmodeller man kan bygga själv. Här ges även materialtips, varför den 
inte flyger och tips på hur man förbereder och ordnar drakfester.

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

Söta Rara Alice!
Alfred Grenander

En kärleksberättelse fylld av spännande iakttagelser och bilder från tiden. Läkar-
studenten 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 stod.

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



Skärgårdshus
historia, byggstilar och livsöden

Johan Ahlbom   Magnus Rietz

Balkong

Skärgårdshus – historia, byggstilar och livsöden

Skärgårdshus – historia, byggstilar och livsöden

I Skärgårdshus skildrar vi historien bakom några av Skärgårds
stiftelsens mer än 1 000 byggnader. Här finns ett urval byggnadstyper 
från pampiga herrgårdar och stora sommar villor till bondgårdar och 
torp. Här skildras också några av våra monumentala kustfyrar och 
vackra väderkvarnar. 
 Boken beskriver intressanta kulturbyggnader från Arholma  
i norr till Landsort i söder. Här berättas om byggnadernas  
spännande historia och om de människor som arbetat  
och levt här. – Deras livsberättelser får ge husen liv! 
 Vi möter också flera sevärdheter på öarna som har koppling 
till byggnaderna. Det är mytomspunna fornminnen, övergivna 
kolerakyrkogårdar och mystiska gravplatser. Boken skildrar  
även några mindre holmar och skär vilka har spelat en viktig roll 
i skärgårdens historia. Skärgårdshus innehåller en fängslande 
blandning av skärgårdens kulturarv, dess byggnadshistoria samt 
människors livsberättelser. Den ger samtidigt en intressant inblick i 
samhällsutvecklingen i skärgården under de senaste 100 åren!

978-91-85581-71-9

www.balkongforlag.se
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uppdragsutgivning
Stärk företagets värde. En bok om företaget är mer  
värdefull och har en längre livslängd än en annons. 

Vår utgivning består även av uppdragsproducerade  
böcker/trycksaker. Vi kan erbjuda allt som behövs för att få 
en idé att bli till en färdig bok då det gäller projektledning, 

form givning, och redaktionell språkbearbetning. Den färdiga 
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

Exempel på uppdragsgivare
– Samfundet S:t Erik

– Hemvärnet
– Akademikliniken

– Svenska Byggnadsvårdsföreningen
– Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux

– Ruth och Richard Julins Stiftelse
– Skärgårdsstiftelsen

– Arkitekter Engstrand och Speek AB
– Stenindustrin Forskningsinstitut

– Stiftelsen Wanås Utställningar
– HDK, Göteborg
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stadsbyggn
ad gån

ger h
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dra

stadsbyggnad gånger hundra

Här visas ett urval av de senaste uppdragsproduktionerna.
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Flingan – Barnböcker med känsla



Hej  – välkomna till  Busfrö Förlag!

Busfrö Förlag startades 2014 och är ett imprint  
under Balkong Förlag.

Busfrö Förlag har som ambition att ge ut charmiga och  
välgjorda barnböcker med något litet extra. Vi vill att våra 
böcker ska innehålla mer än bara text och bild samt locka 
både föräldrar och barn till samtal kring boken de läst.
Vi tycker det är viktigt för barn att växa upp med fysiska 
böcker som 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 är vår strävan 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!

Flingan, äntligen i Sverige !
Den franska, populära barnboksfiguren Flingan och hans 
vänner är i Sverige! Flingan är en liten vit björn full av fantasi 
och upptåg. Böckerna handlar om den lille björnen och hans 
två vänner, kråkan Krax och mullvaden Mira. Charmiga små 
böcker om vänskap, autonomi, respekt och upptäckter, med 
mycket söta ”feel and  touch” illustrationer. Björnen är i  
flossat pälstyg och mjuk att känna på.



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 03 år.

Text Charlotte Derville  
Illustration Frédéric Stehr  
Översättning Carolina Soop  
Formgivning Marie Pécastaing  
Svensk layout Michel Hjorth  
160  x  165 mm, 24 sidor
isbn 9789187553035

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 återstår bara 
att se vem som har de bästa superkrafterna. 
Boken rekommenderas för barn mellan 03 år.

Text Émilie Bélard 
Illustration Frédéric Stehr  
Översättning Carolina Soop  
Formgivning Marie Pécastaing  
Svensk layout Michel Hjorth 
160   x   165 mm, 24 sidor
isbn 9789187553028

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 rekommenderas för barn mellan 03 år.

Text Elsa Devernois 
Illustration Frédéric Stehr 
Översättning Carolina Soop 
Formgivning Marie Pécastaing 
Svensk layout Michel Hjorth 
160  x  165 mm, 24 sidor
isbn 9789187553004

Flingan städar sitt rum

I Flingan städar sitt rum vill Flingans  
föräldrar 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 03 år.

Text Elsa Devernois  
Illustration Frédéric Stehr 
Översättning Carolina Soop 
Formgivning Marie Pécastaing 
Svensk layout Michel Hjorth 
160  x  165 mm, 24 sidor
isbn 9789187553011
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