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STATION-HOUSES –alongside the Swedish railway lines. This is a book for railway lovers 
as well as readers interested in architecture and history. The book is fully illustrated with 
beautiful pictures and with texts written from both a modern and historical perspective.

Stationshus  Järnvägsarkitektur i Sverige 
Gunilla Linde Bjur/Krister Engström
 
Stationshus präglas av dynamisk rörelse och stilla väntan med rum 
förtätade av minnen och fasader laddade med tidens tecken. Att Sveriges 
stationshus är en talrik och mångfasetterad kulturskatt framgår av 
denna bok. Arkitekturfotografen Krister Engström har återupptäckt och 
dokumenterat en mängd vackra stationshus från Riksgränsen till Smygehuk. 
Gunilla Linde Bjur, professor i arkitekturens kultur och kommunikations 
vid Chalmers Universitet har skrivit texter och samtidigt tecknat bilden 
av en byggnadstyp som ständigt speglar sin tids arkitektursyn. Detta är 
berättelsen om hus som präglat stad och landsbygd i 150 år. En fängslande 
historia om arkitektur - från ortens medelpunkt på artonhundratalet till 
komplex kommunikationsnod i vår tid. 

2 3 

Stationshus
Gunilla linde Bjur 
kriSter enGStröm

Järnvägsarkitektur i Sverige

BalkonG förlaG

”På 1870-talet uppfattades en järnvägsresa 
fortfarande som något nytt och lockande,  

dynamiskt och äventyrligt. Tågbiljetten  
symboliserade en ny frihet.”

Inbunden, illustrerad
210 x 270 mm, 448 sidor.
Form Petra Meyer-Linderoth  
isbn 978-91-85581-16-0
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Zander och Tiden 
Emelie Cajsdotter

 
Den här boken är skriven på uppmaning av en häst. En häst som vägrade 
förminska sig, eller avstå från sin egen styrka. Den är också tillägnad katten 
Zanders berättelse. Boken berättar om hans tankar, om människorna och 
om tiden. Om konsten att glädja sig åt livet och att leva för ögonblicket. 
”Tiden är människans största fiende”, sa Zander. ”Ni kan förstå och analysera, 
ni människor, men ni har glömt hur man upplever det som verkligen är viktigt 
i livet”. Zander och Tiden handlar om djurs sätt att se på födelse, död och 
åldrande. Om människans rädsla inför det okända, samt vårt förhållande 
till tiden. Det krävs mod att lyssna till sin egen historia. Kanske skrämmer 
det oss, våra möjligheter, det som är utan gräns. Men om allting är ett och 
samma i Universum, om vi delar alltings minne, då bär vi alla historier 
inom oss. Då finns det ett gemensamt språk för allt levande. En önskan om 
att dessa berättelser ska kunna inspirera till fler äventyr och till oväntade 
händelser finns hos författaren Emelie Cajsdotter som också skrivit boken 
Alla Kungens Hästar. Detta är en reviderad upplaga av Zander och Tiden som 
första gången utkom år 2002.

ADRENALIN   — This is about sports action – beautiful breathtaking pictures showing 
downhill cycling, skiing and snowboarding. The texts are written by famous sports people.

9

”Det är fortfarande  
inte enkelt. Det krävs  

mod och styrka att  
leva sitt eget liv.”

Inbunden, illustrerad
170 x 225, 318 sidor 

Form Michel Hjorth 
isbn 978-91-85581-31-3
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All the King ś Horses. Is it necessary to be dominate in the handling of animals? And is a 
hierarchal structure the only possible order? The search for an answer took the writer on a
world wide journey, finally ending up on a stud farm in Jordan with the horses
once belonging to the late King Hussein.”

Inbunden, illustrerad 
170 x 225, 318 sidor 
Form Michel Hjorth 
isbn 978-91-85581-22-1

Alla Kungens Hästar 
Emelie Cajsdotter
Vad vore en värld utan hierarki? Den frågan ställde sig författaren Emelie 
Cajsdotter då hon som barn hade förälskat sig i en ilsken häst. En hierarkisk 
ordning förutsätter en åtskillnad, en möjlig definition av separata ting. Om 
gränsen upphör, försvinner all vår kunskap och erfarenhet. Jaget vore inte 
längre enskilt. Det är en allmänt utbredd åsikt att människan måste vara 
djurets ledare, för att ett samarbete överhuvudtaget skall vara möjligt. 
Men är en hierarkisk struktur verkligen den enda, självklara ordningen? 
Emelie reste till Jordanien efter en serie drömmar. Inte dagdrömmar, utan 
verkliga drömmar om natten. Dessa drömmar ledde fram till ett stuteri 
utanför Amman, där man föder upp arabiska fullblodshästar. Hästarna 
hade tidigare tillhört Kung Hussein av Jordanien, och det sades att de bar på 
speciella budskap. En legend, som visat sig vara högst relevant. Med hjälp av 
en av stuteriets hästskötare, insåg Emelie till slut att det är möjligt. Det finns 
ett annat system, som inte bygger på underordning. Men för att det skall 
vara möjligt måste man först och främst lära känna sig själv. ”Vilken tur”, 
sade en kvinna hon presenterades för i stuteriet. ”Vi har letat efter någon 
som kan tala med hästar.” Det visade sig att där fanns en folkilsken hingst!

”Snart skall allting för-
ändras, men var inte rädd. 

Kom ihåg att vad som
än händer, så bär du 

kärlekens budskap inom 
dig. Du förstår, det är

det han talar om. Det är 
det som han visar oss i 
alla dess former. Det är
ingenting annat än kär-
lek. Det är det enda som 

verkligen finns, allt
annat är en illusion.”
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AZORERNA
– nio öar mitt i Atlanten 

Otto Hermelin/Martin Jakobsson
 
För nästan 600 år sedan upptäcktes Azorerna och allt sedan dess har män-
niskor fascinerats av ögruppen. De första por tugisiska upptäckarna såg inte 
bara det strategiska värdet i en utpost mitt i Atlanten, utan även öarnas 
överväldigande och vackra natur. Denna bok kom till för att ge kunskap 
om de bakomliggande orsakerna till att vulkaner brutit genom vat tenytan 
från flera kilometers vattendjup och bildat de nio öarna. För den som inte 
är geolog kan det krävas en förklar ing på varför det finns nio öar som ligger 
mitt i Atlanten mellan Europa och Nordamerika nästan 140 mil väster om 
Portugal, det vill säga till synes »mitt i ingenstans«. Materialet är samlat 
under en lång tid av geologerna tillika docenterna Otto Hermelin och 
Martin Jakobsson, båda verksamma vid Stockholms Universitet. Boken är 
rikt illustrerad med en mängd vackra bilder.

ADRENALIN   — This is about sports action – beautiful breathtaking pictures showing 
downhill cycling, skiing and snowboarding. The texts are written by famous sports people.

Inbunden, illustrerad
 240 x 225, 200 sidor

Form Petra Meyer-Linderoth  
isbn 978-91-85581-35-1

”En av de mera mytomspunna 
platserna på ön São Miguel är Sete 
Cidades med sina två sjöar, Lagoa 
Azul och Lagoa Verde. Dessa sjöar 

har bildats genom att två maars vat-
tenfyllts. Sjöarna har som namnen 

anger olika färger och det finns 
flera berättelser om orsaken.”
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”Kickandet av en moped krävde känsla och snärt. En högerhand som mötte upp med 
rätt mängd gas. Det var en kunskap inte enkel att förvärva och som måste omfatta så-
väl kall som svettig cylinder. Att stå bredvid och kicka var uteslutet. Sånt gjorde gubbar. 
Grensle över limpan i färdigposition var det som gällde, några snabba drag och … ”

Katalog_hösten_2009_3.indd   16-17 2009-08-27   11.04



18 19

MOPED FEVER IN SWEDEN you have to be 15 years old to be able to receive driving permission 
for a moped. The author looks resolute from every point of view into the moped phenomena.

MOPPEFEBER
-sportiga mopeder i reklamen

Claes Johansson
 
När du var fjorton år och nio månader stod du inför ett livsviktigt val. Oavsett 
om du fyllde moppe åren1961, 1970 eller 1979 kommer du att känna igen dig i 
Moppefeber. Om inte, kan du ändå frossa i ett stycke  historia med hundratals 
bilder på de stekheta sportmopparna som en gång för alla gjorde upp med 
mopedens ursprung. Moppefeber tar dig tillbaka till den där känslan mellan 
dröm och verklighet. Till den där gången du skulle välja. Eller rättare sagt, till 
den gången du trodde dig ha valmöjlighet. Av alla de parametrar som styrde 
ett så livsavgörande val kunde endast ett fåtal överblickas av tonåringen själv. 
Moppefeber- sportiga mopeder i reklamen är den fristående uppföljare till Claes 
Johanssons succébok Tretti Knyck! som sålt i över 25 000 exemplar. 

MOPED FEVER IN SWEDEN you have to be 15 years old to be able to receive driving permission 
for a moped. The author looks resolute from every point of view into the moped phenomena.

Tretti Knyck!
Claes Johansson

Från sekelskiftet motoriserades cyklar regelbundet men först den 1 juli år 
1952 förändrades vårt land för alltid. Lagen om moped infördes. Handlarna 
gnuggade händerna och i 15-åriga pubertetshjärnor steg bruset. Smattra fram 
i tretti knyck utan vare sig körkort, försäkring eller skatt – framtiden var 
redan här! 50 000 mopeder gick åt i ett nafs och sedan bara ökade lavinen. 
Hårt drabbad blev den unge Claes Johansson, som en välsignad dag år 1982 
äntligen fick sin första moped utan att bryta mot lagen. I denna bok snokar 
han målmedvetet upp hela fenomenet ur alla dess synvinklar, från de första 
spattiga påhängarna till de mest genomdesignade ”fartvidundren”. Ingen som 
varit 15 år kan väl klara sig utan detta!

Inbunden, illustrerad
210 x 225 mm, 146 sidor.  

Form Jan Olsson
isbn 978-91-85581-25-2

BALKONG

SPORTiGA MOPEDER i REKLAMEN

Moppefeber
CLAES JOHANSSON

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, 290 sidor.  
Form Jan Olsson
isbn 978-91-85581-28-3
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”Det är fortfarande  
inte enkelt. Det krävs  

mod och styrka att  
leva sitt eget liv.”
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Inbunden, illustrerad
170 x 225, 318 sidor 

Form Michel Hjorth 
isbn 978-91-85581-31-3

ADRENALIN   — This is about sports action – beautiful breathtaking pictures showing 
downhill cycling, skiing and snowboarding. The texts are written by famous sports people.

Inte bara Sushi 
Emi Komzusaki / Juki Nakamura

 
Den här boken är skriven på uppmaning av en häst. En häst som vägrade 
förminska sig, eller avstå från sin egen styrka. Den är också tillägnad katten 
Zanders berättelse. Boken berättar om hans tankar, om människorna och 
om tiden. Om konsten att glädja sig åt livet och att leva för ögonblicket. 
”Tiden är människans största fiende”, sa Zander. ”Ni kan förstå och analysera, 
ni människor, men ni har glömt hur man upplever det som verkligen är viktigt 
i livet”. Zander och Tiden handlar om djurs sätt att se på födelse, död och 
åldrande. Om människans rädsla inför det okända, samt vårt förhållande 
till tiden. Det krävs mod att lyssna till sin egen historia. Kanske skrämmer 
det oss, våra möjligheter, det som är utan gräns. Men om allting är ett och 
samma i Universum, om vi delar alltings minne, då bär vi alla historier 
inom oss. Då finns det ett gemensamt språk för allt levande. En önskan om 
att dessa berättelser ska kunna inspirera till fler äventyr och till oväntade 
händelser finns hos författaren Emelie Cajsdotter som också skrivit boken 
Alla Kungens Hästar. Detta är en reviderad upplaga av Zander och Tiden som 
första gången utkom år 2002.

RECEPT TILL 
MIN SON

EMI KOMZUSAKI & JUKI NAKAMURA

JAPANSK MAT TILL VARDAGS
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THE BEAR HUNTER – Vagabond Nils Rundgren. This book tells us the story about the 
myth of the “Bear hunter” the naivistic painter with work exhibited at Liljevalchs Art exhibi-
tion Hall in Stockholm.

Inbunden, illustrerad
215 x 300 mm, 272 sidor. 
Form Ylva Norman
isbn 978-91-85581-34-4

Pepparkakshus & Mera Julbus!
Eva Grane, Ylva Norman och Åke Gunnarsson
 
Ett litet vackert pepparkakshus är kanske bra att starta med om man inte 
byggt så många hus tidigare. Dessutom tar det inte stor plats när det står 
där färdigbyggt och pryder julhemmet, annars finns här många, vackra 
eller roliga hus att välja bland. Alla hus börjar med en bra deg och ett bra 
byggmaterial är grunden för alla hus, även pepparkakshus. 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 så att det bara är att kalkera av dem på 
ett smörpapper, klippa ut delarna och börja skära ut delarna i din kavlade 
deg. Eva Grane och Ylva Norman har tillsammans med fotografen Åke 
Gunnarsson gjort denna bok som är fylld med massa kul bus för julhelgen! 
Boken är en reviderad och kompletterad nyupplaga.
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Beyond Stockholm
Sjön, Skogen och Skärgården

 
Serkan Gûnes

 
Det var en gång en ung man från Istanbul som hamnade i den be tydligt 
mindre och kallare staden Stockholm, för att han ville leva med den kvinna 
han äls kar. Den unge mannen, Serkan Gûnes, var vid denna tid mu siker. 
Men kvinnan han förälskat sig i köpte en kamera till honom. Serkan fann 
en god lärare som hjälpte honom att behärska det ”nya instru men tet”. 
Sedan köpte han ett litet magiskt kort som inbjöd honom att resa varthän 
han önskade i staden Stock holm och dess omgivningar. Med kameran 
runt halsen och SL-kor t et i fickan begav han sig så iväg ut i Stockholms 
fantastiska natur för att lära sig ”ögats musik”. Och där bland träden, vid 
vattenbrynet och på klipporna blev han fotograf. Han vände kameran mot 
det lilla, det till synes enkla och triviala. En liten skogstjärn, en vårblomma, 
ett mönster i isen eller det bleka ljuset i en torkad vassrugge. Om det sedan 
flög en kråka in i bilden fick den också vara med. Bilderna samlades och 
blev denna vackra bok med tre teman Sjön, Skogen och Skärgården.

STOCKHOLM
Beyond 

Serkan Gûnes

balkong 

ADRENALIN   — This is about sports action – beautiful breathtaking pictures showing 
downhill cycling, skiing and snowboarding. The texts are written by famous sports people.

Inbunden, illustrerad 
210 x 270 mm, 200 sidor

 Form Michel Hjorth
isbn 978-91-85581-36-8

”I fickan hade han ett litet 
magisktkort som inbjöd honom 
att resa varthän han önskade

i staden Stockholm och 
dess omgivningar.”
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THE BEAR HUNTER – Vagabond Nils Rundgren. This book tells us the story about the 
myth of the “Bear hunter” the naivistic painter with work exhibited at Liljevalchs Art exhi-
bition Hall in Stockholm.

BJÖRNJÄGARN
– en roman om en myt 
Sten Björnulfson
 
Björnjägarn eller Nils Rundgren som hans riktiga namn var, levde en stor 
del av sitt liv som luffare i Bergslagen. Han såg inte sig själv som konstnär 
och hans naivistiska målningar bestod till största del av abessinska kor 
och andra färgglada fantasidjur, ofta flygande sådana. År 1969 blev Nils 
Rundgren, med tre av sina målningar antagen till Liljevalchs Vårsalong i 
Stockholm. Sten Björnulfson har skrivit romanen som berättar historien 
och myterna kring denne märkliga vagabond. I sina berättelser tar 
Björnulfson oss med till Bergslagen från sekelskiftet fram till våra dagar. 
Boken kom ut första gången år 1994 och är skriven i romanform.

Inbunden, illustrerad
210 x 225mm, 220 sidor. 
Form Michel Hjorth
isbn 978-91-85581-18-4

”Han ville inte bli bildad. Dagen 
innan hade han suttit i skolsalen
och sett ut genom fönstret. Nyss 
gröna björkar sköljde sömnigt 

sitt hår genom vinden.”
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ADRENALIN
Johan Ståhlberg
 

Att folk droppar klippor över tio meter, eller hoppar på kickar större än 
flervåningshus kan verka dåraktigt för många, men för oss har det blivit 
vardag menar Johan Ståhlberg som är ett av de hetaste namnen bland 
Sveriges actionfotografer. Adrenalin innehåller läckra action bilder och 
information om sporterna skidor, snowboard och Downhill-cykling på hög 
nivå. Johan lyckas förmedla sina fartfyllda bilder på ett mycket personligt 
sätt. Att få fram bilder med starka färgkompositioner och konstnärliga drag 
är för honom grundläggande, trots det så tycker han att det är viktigt att 
låta sig inspireras av andra bilder och fotografer. Blandat med de vackra 
actionbilderna presenteras även ett urval av de främsta profilerna inom de 
olika sporterna.

ADRENALIN   — This is about sports action – beautiful breathtaking pictures showing 
downhill cycling, skiing and snowboarding. The texts are written by famous sports people.

32

Inbunden, illustrerad, 
207 x 297mm, 194 sidor.  
Form Johan Brunzell.
isbn 978-91-85581-26-9

”Det som driver oss är  
känslan av Adrenalin som 

rusar genom kroppen!”
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Inbunden, illustrerad
 225x225 mm, 204 sidor 

Form Marina Wiking
isbn 978-91-85581-17-7

BLUEBERRIES – Taste and memories. The history of blueberries is exiting and interesting. 
In this book you can learn more about it. The book is illustrated with beautiful pictures and 
with more than 100 recipes which all includes the tasty blueberry.

BLÅBÄR
Minnen, mat och smak

 
Anette Rattfelt, Simen Lunøe Pihl och Peter Nyblom

Det här är en bok som ägnar full koncentration åt blåbär. Blåbär kan vara 
medicin, minnen och folktro. De är hatade och älskade och finns i sagor 
och sånger. Blåbär är visserligen små i skogen men stora i världen. De har 
en spännande historia. Etnologerna Anette Rattfelt och Simen Lunøe Pihl 
har skrivit denna innehållsrika bok om folk och blåbär. Utgångspunkten 
har varit att berätta om de blåbär som växer i Norden men författarna 
blickar även ut i världen. De följer folk och blåbär genom tiden fram till 
idag. Boken är rikligt illustrerad med bilder av Peter Nyblom och Anette 
Rattfelt. Högersidorna är fyllda med annorlunda blåbärsrecept.

”En bärplockare kunde bli 
både belönad och bestraffad. 

Det gällde att sköta sig väl och 
inte plocka på en söndag.”
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MOPED FEVER IN SWEDEN you have to be 15 years old to be able to receive driving permis-
sion for a moped. The author looks resolute from every point of view into the moped phenomena.

Tro, Hopp & Kärlek
Per Agne Eklund

I Per Agne Eklunds roman finns allt i fråga om ruggiga miljöer, skumrask, 
fattigdom, gudstro och drömmar om ett bättre liv någon annanstans. Men 
även drömmen om kärleken, både den rena, klara och den något mer 
handgripliga, driftsstyrda som kanske är en av livets mest underskattade 
men ändå så ingripande i många avgörande situationer. Debutverkets titel 
Tro Hopp & Kärlek hänsyftar till de tatueringar som sjömän tidigare gjorde 
för att ha en evig påminnelse på sin kropp om vad som egentligen betydde 
något och vad som inte fick gå förlorat i den eviga resan på jordens alla hav. 
Egenskaperna alla borde ha i tanken, alltid…

Inbunden, illustrerad
 140 x 225, 204 sidor 
Form Michel Hjorth 

isbn 978-91-85581-10-8

MOPED FEVER IN SWEDEN you have to be 15 years old to be able to receive driving permis-
sion for a moped. The author looks resolute from every point of view into the moped phenomena.

CATALINA
Resor över land och i luften

Birger Sjöberg
 
Detta är en fristående fortsättning av Birger Sjöbergs debutbok som utkom 
år 2001. Catalina i bokens titel syftar inte på flygplanet med samma namn, 
utan på en sedan länge utgången bilmodell, Pontiac Catalina, som i hela sitt 
rostiga förfall spelar en central roll i bokens sista berättelse. Läsupplevelsen 
beskrivs bäst med författarens egna ord i bokens inledning, ”Detta är en 
samling berättelser om resor, mina och andras, i tider av både hopp och 
förtvivlan, ögonblicksbilder av drömmar och längtan”. Här skildras åtta olika 
resor där den geografiska destinationen inte i första hand är det väsentliga. 
Vad händer med resenären när han skådar in i piporna på ett laddat hagel-
gevär? Hur formas en pojkes själ när kärleken för första gången uppslukar 
honom på en bondgård i Normandie? ? Här får läsaren följa med på färder 
till nära och avlägsna platser när sanningen om ett helt liv kommer fram ur 
glömskans mörker. 

Inbunden, illustrerad
170 x 225, 256 sidor 
Form Michel Hjorth 
isbn 978-91-85581-23-8

”Vilka tankar undringar, rädslor 
och lyckor bor i en resa?”

”Det var tid att handla nu, 
innan vintern kom. Han skulle 

planera nogsamt. Ingen fick 
veta, en morgon skulle de bara 
undra vart Simon tagit vägen.”
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SÖDERMALM
Minnenas Söder

 
Christer Löfgren/Svante Björkum

 
Utgångspunkten för den här boken är Christer Löfgrens bilder. Christer är 
en passionerad fotograf med känsla för miljöer som av olika anledningar 
står inför stora förändringar. Åren 1979-80 och framåt gav hans sig ut på 
ständig jakt efter spännande motiv vilket har resulterat i ett gigantiskt 
fotomaterial från Stockholm. Det mest spännande med bilderna i denna 
bok är att man kan se hur oerhört snabbt staden förändras. På mindre 
än trettio år har staden på många håll fått ett nytt utseende, ofta kan man 
uppleva det som en helt ny stad. Boken ingår i ”Stadserien” tillsammans 
med Christer Löfgrens tidigare titlar Gamla Stan – en stad i staden och 
Vaxholm – fyra årstider. 

ADRENALIN   — This is about sports action – beautiful breathtaking pictures showing 
downhill cycling, skiing and snowboarding. The texts are written by famous sports people.

Inbunden, illustrerad, 
270x225mm, 290sidor. 

Form Johan Brunzell 
isbn 978-91-85581-30-6

”Stockholm är Mälarens Drottning, staden på  
vattnet den vackraste av vackra med sin blandning av hus 

från medeltid till ultramodernt. Så bör hon förbli.”
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VAXHOLM - Four Seasons. The photographer portrays life in Vaxholm experienced during 
the four seasons. During this time he photographed what was happening around him. The ever 
changing sea, encounters between local people, the houses, and the characteristic island ferries 
that are indispensable for life in Vaxholm. To capture the moment in an unarranged setting is 
his way of telling a story. The texts discourse fromhistorical to modern time.

Vaxholm 
Fyra årstider

Christer Löfgren/Anne Östman
Det vackraste sättet och historiskt sett det enda sättet att ta sig ut till Vaxholm, 
beläget en liten bit utanför Stockholm, är sjövägen. Att färdas med båt förbi de 
gamla skärgårdsvillorna med punschverandor där det förr ofta hölls kalas, kan 
ge en längtan till svunna tiders skärgårdsidyll. Christer Löfgran vill med sina 
vackra bilder skildra livet och ögonblicket i den lilla skärgårdsstaden under 
fyra årstider ett helt vanligt år. Att fånga ögonblicket i en helt oarrangerad 
situation är för Christer att berätta med bilder. Anne Östman kåserar om 
Vaxholms historia blandat med dagens skärgårdsliv. Boken ingår i ”Stadserien” 
tillsammans med Christer Löfgrens övriga titlar Gamla Stan – en stad i staden 
och Södermalm – Minnenas Söder. 

GAMLA STAN -City between the bridges Christer Löfgren photographs life in these historical 
alleys that he loves. Anne Östman who lives in the Old Town vibrantly brings the photographs 
to life with her captivating text. This book will give a greater insight into life in the Old Town, 
both in present and earlier times.

Gamla Stan  
 En stad i staden/City between the bridges

Christer Löfgren/Anne Östman
Denna bok vill berätta om livet förr och nu i Gamla Stan i Stockholm. Här 
inbjuds till historiska fantasier och i gränderna och på bakgårdarna har det alltid 
funnits hantverkare. Ingen annanstans känns månskenet så stämningsfullt eller 
solnedgången i gränderna så vacker menar de som bor där. Christer Löfgren 
själv boende i Gamla Stan har fotograferat livet i gränderna i det Gamla Stan 
som han älskar. Inte en dag passerar utan att han funderar över hur livet här 
levdes förr i tiden. Med ögonblicksbilder berättar han om det lugna harmoniska 
och om det festliga Gamla Stan. Anne Östman kåserar till de vackra bilderna.  
Boken ingår i ”Stadserien” tillsammans med Christer Löfgrens övriga titlar 
Vaxholm – fyra årstider och Södermalm – Minnenas Söder. 

Inbunden, illustrerad
245x225mm, 128 sidor. 
Form Eva Lena Johansson
Svensk och engelsk text
isbn 978-91-85581-05-4

”Den charm som mötte de första 
sommargästerna i mitten av 1800-talet 

har ändrats till en mer välordnad 
idyll. Då hängde fiskenäten på tork 

utanför de små fiskebodarna och husen 
var fortfarande grå och omålade.”

Inbunden, illustrerad
245 x 225mm, 290 sidor. 

Form Eva Lena Johansson
Svensk och engelsk text
isbn 978-91-85581-04-7

”Varje dag irrar vilsna besökare omkring 
och letar efter någon gränd. Nu för tiden 
är det ganska enkelt att förklara, när 
gator och gränder har bestämda namn. 
På medeltiden byttes namnen som oftast, 
beroende på vem som bodde där.”
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De ovanliga
 Människor som går mot strömmen

Åke Mokvist
Det finns fortfarande originella personligheter i Sverige men skara börjar 
tunnas ut. Åke Mokvist har i denna bok dokumenterat några av dem. Han 
har fotograferat dem i deras egna miljöer och låtit de berätta i sin egen 
takt. De ovanliga människorna har ofta stora kunskaper om naturen, de 
är oftast dåliga konsumenter och bidrar mycket lite till vår tillväxtjakt eller 
vår miljöförstöring. De besitter stora kunskaper och är vana att klara sig 
själva. Ungefär var fjärde människa Mokvist besökt saknar elektricitet 
och rinnande vatten och de varken vill eller kan anpassa sig till vår 
samhällsstruktur. Bara döda fiskar flyter med strömmen menar författaren 
Åke Mokvist. De ovanliga gavs ut första gången år 2000 och har sedan dess 
tryckts om ett antal gånger. Boken har sålt i drygt 140 000 exemplar

ADRENALIN   — This is about sports action – beautiful breathtaking pictures showing 
downhill cycling, skiing and snowboarding. The texts are written by famous sports people.

Inbunden, illustrerad
210 x 225, 256 sidor 

Form Göran Eklund
isbn 978-91-85581-00-9

”I femtio år bland skogens djur, jag sjungit visor för dem 
i moll och dur. Och vips där kom den när solen sken,

Fia ekorre så snabb på gren. Och domherreparen i all 
mångfald, Ger inspiration till stora skogens skald. Visst 

har de varit strävsamma de femtio åren. Men glädjen 
kommer hit jämt med våren. Hav tack alla ni som 
mig besökt, Jag vandrar vidare med rygg ej krökt.”

Jean Ludvig Rönnberg 
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THE BEAR HUNTER – Vagabond Nils Rundgren. This book tells us the story about the 
myth of the “Bear hunter” the naivistic painter with work exhibited at Liljevalchs Art exhibi-
tion Hall in Stockholm.

De ovanliga 2
Där friheten är viktigare än tryggheten

Åke Mokvist
Största skillnaden mellan vanliga och ovanliga människor är att de oftast står 
utanför alla trygghetssystem. De lever efter sina egna värderingar och bryr 
sig inte om vad grannar och andra människor tycker. Gemensamt för alla 
dessa ovanliga människor är att de värdesätter friheten större än tryggheten. 
Sex år har gått sedan De ovanliga kom ut och i De ovanliga 2 berättas hur 
det har gått för människorna i den första boken som även skildrar några 
nya personligheter. Flera av dessa människor är idag avlidna men de finns 
bevarade i dessa böcker. Gemensamt för alla ovanliga människor är att de 
är starka och modiga, eftersom det både mod, styrka och envishet för att 
gå mot strömmen. Det är mycket enklare att flyta med. Eller som en av de 
ovanliga, Arne Ottosson, uttryckte det. ”Varför har alla så bråttom? Är det 
döden di längtar efter?” De ovanliga 2 utkom första gången år 2006.

Inbunden, illustrerad 
210 x 225, 312 sidor
Form Göran Eklund
isbn 978-91-85581-01-6

”Jag har både vänner och fiender. 
Det blir så när man är så utma-
nande som jag har varit. Det är 

det som ger kraften också!”
Sven Lyra
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Life in the Archipelago – More True or Untrue Tales. These stories emanate from era other than 
a modern-day in the southern part Stockholm’s Archipelago. The episodes take place during the 
years between 1930-1940 and are not always in line with the real truth.

Skärgårdsliv 
fler sanna och osanna historier

Bo Tilliander
Detta är Bo Tillianders andra bok. Han har hela sitt liv varit bosatt i 
Stockholms skärgård. Tilliander började redan i ungdomen att teckna och 
måla. Hans skärgårdsmålningar och träsniderier är uppskattade av många 
och han har som konstnär haft flera uppmärksammade utställningar. I boken 
Skärgårdsliv - fler sanna och osanna historier, fortsätter Tilliander berättandet 
om människor i skärgården. Alla historier innehåller som vanligt en gnutta 
sanning och en gnutta osanning. Boken inrymmer flera av Tillianders 
målningar i färg.

Inbunden, illustrerad
148 x 210 mm, 114 sidor

Form Michel Hjorth
isbn 978-91-85581-32-0

SKÄRGÅRDSLIV  
fler sanna eller osanna historier

Bo Tilliander

BALKONG FÖRLAG

    

LIFE IN THE ARCHIPELAGO – More True or Untrue Tales. These stories emanate from era 
other than a modern-day in the southern part Stockholm’s Archipelago. The episodes take place 

Skärgårdsberättelser
Sanna eller osanna historier

Bo Tilliander
Den här boken rör sig i en annan miljö än dagens skärgård med sina 
sommarstugor och snabbgående plastbåtar. De flesta personer i boken är 
människor som levat i Skärgården i en inte alltför avlägsen tid. Så det gäller 
att noga granska de människor man möter på Dalarö med omnejd, för de 
kan mycket väl vara ättlingar till bokens personer då de flesta av de gamla 
skärgårdsborna mer eller mindre är släkt med varandra, mycket beroende 
på att man i äldre tider hade så dåliga båtar att man hade svårt att ta sig 
till andra trakter. Händelserna utspelar sig under åren omkring åren 1930 
till 1940. Historierna är inte alltid med sanningen överensstämmande, men 
i varje historia finns det i alla fall en gnutta verklighet rörande personer, 
miljö eller händelseförlopp. Alla berättelser är hämtade från författaren Bo 
Tillianders uppväxt på Dalarö och från kobbarna utanför Ornö i Stockholms 
södra skärgård.

Inbunden, illustrerad
148 x 210, 128 sidor 
Form Michel Hjorth 
isbn 978-91-85581-29-0
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ADRENALIN   — This is about sports action – beautiful breathtaking pictures showing 
downhill cycling, skiing and snowboarding. The texts are written by famous sports people.

Inbunden, illustrerad
340 x 490, 204 sidor 

Form Johan Brunzell
isbn 978-91-85581-03-0

SJÖMÄRKEN 
kustens konstverk

Magnus Rietz och Göran E. Johansson
Här är konstboken SJÖMÄRKEN - KUSTENS KONSTVERK som med 
fotografier och målningar skildrar vårt kanske allra vackraste kulturarv ute 
till havs. Runt Sveriges kuster har människor sedan urminnes tider uppfört 
sjömärken av olika slag. Vissa av dem är vackra som konstverk. De har 
stått intakta i mansåldrar men anses inte längre nödvändiga för sjöfarten. 
Man får leda mycket länge om man ska kartlägga och avbilda Sveriges alla 
sjömärken. Ingen vet hur många de är eller var de står. I denna vackra bok 
som endast produceras i 1000 exemplar har fotografen Magnus Rietz och 
konstnären Göran E. Johansson med helsidesbilder dokumenterat ett urval 
av sjömärkena utmed kuststräckan från Haparanda till Strömstad. Till varje 
sjömärke finns en betraktelse i text. Boken har formatet 340x490 millimeter 
och vägen 5,7 kilo. Varje exemplar är numrerat och signerat. Boken levereras 
i en skyddande kassett. 
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Sällan Sett i Stockholms Skärgård 
Magnus Rietz

 
Leta dig fram i mörka bortglömda bergrum, f lyg över havsvidderna i 
Kustbevakningens spaningsplan, kliv ner i ett kokande ångmaskinrum, ro 
ut till ytterskären bland sjungande sälar. Var med och bli uppvinschad av 
helikopter ur en livflotte en iskall höstnatt, övernatta i kassunfyren mitt i 
havet, spräng livsfarliga kvarglömda minor på havsbottnen samt besök en 
rad andra sällan sedda ställen i Stockholms Skärgård. Skärgården är full av 
stängda och glömda, såväl som okända och gömda, ställen och företeelser. 
Fotografen Magnus Rietz har sedan länge känt till många av dem men är 
ständigt på jakt efter fler och hittar då och då nya. En blandning av de bästa 
har han satt samman och presenterar i denna bok. Boken är rikt illustrerad 
med vackra bilder.

ADRENALIN   — This is about sports action – beautiful breathtaking pictures showing 
downhill cycling, skiing and snowboarding. The texts are written by famous sports people.

Inbunden, illustrerad
217 x 310mm, 216 sidor

Form Johan Brunzell 
isbn 978-91-85581-21-4

SJÖMÄRKEN små.  Affisch 700 x1000 mm, isbn 987-91-85581-20-7

SJÖMÄRKE stort.  Affisch 700 x 1000 mm, isbn 987-91-85581-19-1

”Det går att fara runt i Stockholms 
Skärgård i det oändliga och 

titta på nya utsikter”
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”Borta vid Vålalandet tutar bogserbåten med pråmarna 
på släp. Snart ska de lägga till vid ångbåtsbryggan 

och lossa sin dyrbara last från Pennsylvania.”

OLJEÖN
Kersi Kollberg/Björn Ullhagen

Mitt i Bergslagen, i hjärtat av det gamla Järnbäraland, ligger Oljeön i sjön 
Åmänningen och ruvar på hemligheter från industrialismens barndom. 
På 1870-talet uppfördes här på ön ett oljeraffinaderi av en märkligt driftig 
entreprenör, Pehr Ålund. Oljeön låg i perfekt närhet till avnämarna av 
raffinaderiets produkter. Det var några hundra årtag till Ängelsberg och 
det bruk som drygt hundra år senare blev ett världsarv. I dag är Oljeön ett 
världsberömt industriminne och veterligt det äldsta bevarade oljeraffinaderiet 
i världen. Tekniken vid de moderna miljardraffinaderierna i världen skiljer 
sig egentligen inte mycket från den ursprungliga anläggningen på Oljeön. 
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 oljeraffinaderi kunde hamna på denna plats.

Inbunden, illustrerad
210x225mm, 160 sidor

Form Michel Hjorth
isbn 978-91-85581-37-5

Oljeön
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”Det bästa skälet för att en egen kajak är att det är roligt”

Bygg din egen trä Kajak
Anders Jalakas
Bygg din egen träKAJAK är en bok för dig som gillar kajaker, träbåtar och 
doften av våt fernissa, för dig som gillar att bygga och vill veta hur saker 
och ting hänger samman. Det här är en bok för dig som inte nöjer dig med 
standardlösningar styrda av trista produktionsvillkor utan vill bestämma själv 
hur din kajak ska fungera och se ut. Men framförallt är det en bok för dig som 
vill att din kajak ska vara en njutning att konstruera, bygga, paddla och se på.
I Bygg din egen trä KAJAK tar författaren dig med på en resa från idé till 
färdig kajak. I boken förklaras hur kajaker konstrueras, varför de ser ut som 
de gör och vilken betydelse det har för deras egenskaper, hur man beräknar 
lastförmåga och liknande, väljer längd och bredd och hur man konstruerar, 
bygger och ytbehandlar sin kajak. 
Hela processen, från idé till färdig kajak, är rikligt illustrerad med skisser, 
ritningar och fotografier. 

Inbunden, illustrerad
260 x 170 mm, 164 sidor 
Form Sven Ljung
isbn 978-91-85581-15-3
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MOPED FEVER IN SWEDEN you have to be 15 years old to be able to receive driving permis-
sion for a moped. The author looks resolute from every point of view into the moped phenomena.

Drakar  
– att bygga och flyga

Olle Nessle
Det är inte svårt att bygga drakar som flyger och när du väl har lärt dig, kan du 
bygga drakar som ser ut nästan hur som helst variationerna är nästan oändliga. 
Att bygga drakar tillsammans och sen gå ut och provflyga sina skapelser är 
ett uppiggande första steg mot en liten drakfest. Många drakmodeller går 
snabbt att bygga och hjälps man åt kan man också få ihop mer komplicerade 
skapelser. Boken innehåller materialråd, tips och inspirerande färgbilder 
och ger illustrerade exempel på olika drakmodeller man kan bygga själv. Så 
bygg dig en drake, leta rätt på en plats där det blåser och visa världen att den 
lekande människan, Homo ludens, fortfarande har hälsan och entusiasmen.

Inbunden, illustrerad
174 x 270 mm, 128 sidor

Form Marina Wiking
isbn 978-91-85581-06-1

MOPED FEVER IN SWEDEN you have to be 15 years old to be able to receive driving permis-
sion for a moped. The author looks resolute from every point of view into the moped phenomena.

MOPPEFEBER
-sportiga mopeder i reklamen

Claes Johansson
 
När du var fjorton år och nio månader stod du inför ett livsviktigt val. Oavsett 
om du fyllde moppe åren1961, 1970 eller 1979 kommer du att känna igen dig i 
Moppefeber. Om inte, kan du ändå frossa i ett stycke  historia med hundratals 
bilder på de stekheta sportmopparna som en gång för alla gjorde upp med 
mopedens ursprung. Moppefeber tar dig tillbaka till den där känslan mellan 
dröm och verklighet. Till den där gången du skulle välja. Eller rättare sagt, till 
den gången du trodde dig ha valmöjlighet. Av alla de parametrar som styrde 
ett så livsavgörande val kunde endast ett fåtal överblickas av tonåringen själv. 
Moppefeber- sportiga mopeder i reklamen är den fristående uppföljare till Claes 
Johanssons succébok Tretti Knyck! som sålt i över 25 000 exemplar. 
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Inbunden, illustrerad 
210 x 225 mm, 290 sidor.  
Form Jan Olsson
isbn 978-91-85581-28-3
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MOPED FEVER IN SWEDEN you have to be 15 years old to be able to receive driving permis-
sion for a moped. The author looks resolute from every point of view into the moped phenomena.

Whisky Japan
Henrik Aflodal

Detta är en bok av 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. Aflodal beger sig österut med sin känsliga näsa för raffinerade 
aromer, sinnrika detaljer och färgsprakande historier. Provocerad av fantastisk 
whisky från, i hans ögon, �fel� del av världen är målet att ta reda på hur 
japanerna producerar whisky. Svaret blir att Japan och whisky är oförenligt. 
För en västerlänning går det inte att få ihop. Men vad gör det när whiskyn är 
så bra. Läs och njut! Gåtan om japansk whisky djupnar för varje sida. Kanpai!

Flexband, illustrerad
157 x 210 mm, 416 sidor

Form Michel Hjorth
isbn 978-91-85581-27-6

MOPED FEVER IN SWEDEN you have to be 15 years old to be able to receive driving permis-
sion for a moped. The author looks resolute from every point of view into the moped phenomena.

Whisky 
Top 100 Single Malts

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

Flexband, illustrerad
130 x 177 mm, 540 sidor
Form Michel Hjorth
isbn 978-91-85581-11-5
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MOPED FEVER IN SWEDEN you have to be 15 years old to be able to receive driving permis-
sion for a moped. The author looks resolute from every point of view into the moped phenomena.

Liverna / The Livs
Juki Nakamuara

I denna fotoessä reser fotografen Juki Nakamura runt i Lettland på 
jakt efter livernas undf lyende kulturarv. Då han fotograferade män-
niskor i deras naturliga miljö, mötte han en folkgrupp som kulti-
verade sitt arv som vittnesbörd om en levande kulturtradition. Li-
verna är en liten baltisk-finsk folkgrupp som talar liviska, ett gammalt 
finsk-ugriskt språk. I vår tid när i genomsnitt ett språk försvinner varannan 
vecka, återf inns även l iv iska på Unescos l ista över utrotnings-
hotade språk. Endast ett fåta l personer ta lar numera det l iviska 
språket och en handfull människor har språket som sitt moders-
må l .  Ti l lsammans med ar t i k lar av Va lda Marija Šuvcāne och 
Rasma Noriņa berät tar denna bok l ivernas histor ia .  Idag ser 
v i ett ökande intresse för att bevara deras tradit ioner och kul-
turar v. Varje år äger det i  Mazirbe rum en l iv isk fest iva l,  där 
vi kan höra det liviska språket och de liviska sångerna.

Flexband, illustrerad
186 x 250 mm, 228 sidor

Form Michel Hjorth
isbn 978-91-85581-12-2  svensk

isbn 978-91-85581-13-9 engelska

MOPED FEVER IN SWEDEN you have to be 15 years old to be able to receive driving permis-
sion for a moped. The author looks resolute from every point of view into the moped phenomena.

BREV
Claes Johansson
 
När du var fjorton år och nio månader stod du inför ett livsviktigt val. Oavsett 
om du fyllde moppe åren1961, 1970 eller 1979 kommer du att känna igen dig i 
Moppefeber. Om inte, kan du ändå frossa i ett stycke  historia med hundratals 
bilder på de stekheta sportmopparna som en gång för alla gjorde upp med 
mopedens ursprung. Moppefeber tar dig tillbaka till den där känslan mellan 
dröm och verklighet. Till den där gången du skulle välja. Eller rättare sagt, till 
den gången du trodde dig ha valmöjlighet. Av alla de parametrar som styrde 
ett så livsavgörande val kunde endast ett fåtal överblickas av tonåringen själv. 
Moppefeber- sportiga mopeder i reklamen är den fristående uppföljare till Claes 
Johanssons succébok Tretti Knyck! som sålt i över 25 000 exemplar. 

BALKONG

SPORTiGA MOPEDER i REKLAMEN

Moppefeber
CLAES JOHANSSON

Inbunden, illustrerad 
210 x 225 mm, 290 sidor.  
Form Jan Olsson
isbn 978-91-85581-28-3
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MOPED FEVER IN SWEDEN you have to be 15 years old to be able to receive driving permis-
sion for a moped. The author looks resolute from every point of view into the moped phenomena.

Boken Berg för Byggande är en introduktion till bergmaterialindustrin och 
den grundläggande kunskapskällan för alla som producerar, upphandlar och 
använder bergmaterial. Den vänder sig även till dem som genom tillstånd och 
kontroll påverkar industrin samt till alla som är intresserade av samhällets 
fysiska utformning.

BERG 
FÖR 

BYGGANDE
Om bergmaterialindustrin

MOPED FEVER IN SWEDEN you have to be 15 years old to be able to receive driving permis-
sion for a moped. The author looks resolute from every point of view into the moped phenomena.

Hemvärnsgubbar & Militärer
Notiser på skämt och allvar

Hanseman Calås
Minnen av krigarlivet bleknar alltmer men frrilansjournalisten och 
hemvärnsmannen Hanseman Calås har med en blodhunds envishet letat 
i arkiven, spårat upp gulnade fotografier och intervjuat militärhistoriskt 
bevandrade personer för att få fram sitt underlag till boken Hemvärnsgubbar 
& Militärer - notiser på skämt och allvar. Materialet i boken har sin tonvikt på 
frivillighetsförsvarets framväxt från runt år 1850 till det moderna hemvärnet 
som numera är en folkrörelse och som under sin historia engagerat runt en 
miljon människor.

Inbunden, illustrerad
210x225mm, 192sidor
Form Michel Hjorth
isbn 978-91-85581-02-3

MOPED FEVER IN SWEDEN you have to be 15 years old to be able to receive driving permis-
sion for a moped. The author looks resolute from every point of view into the moped phenomena.

LUFT/AIR är boken för fackfolk som bidrar till att öka medvetenheten om 
inomhusluftens betydelse för människans hälsa och välbefinnande. Här 
förklaras komplicerade samband på ett förståeligt sätt. Utgivare och producent 
av boken är Swegon Air Academy som också är ett forum för objektiv och 
företagsneutral förmedling av kunskap och erfarenheter från luftbehandlings- 
och inneklimatområdena. Boken finns i svensk och engelsk version.

DUNCAN:
ETT

VACKERT
LÄGE

DETTA
SLOTTET

HAR;
OCH

LUFTEN
KÄNNS

MOT
VÅRA

TJUSTA
SINNEN

SMEKSAM
OCH
MILD

[William Shakespeare Macbeth]

[L
U

F
T

Sw
egon

A
ir

A
cadem

y]

Swegon Air Academy är ett forum för 
objektiv och företagsneutral förmedling 
av kunskap och erfarenheter från 
luftbehandlings- och inneklimatområdena.

Vi försöker förklara också komplicerade
samband på ett förståeligt sätt, så att de
som har nytta av informationen, verkligen
kan ta den till sig.

Genom seminarier, tidningsartiklar 
och litteratur vill Swegon Air Academy
bidra till ökad medvetenhet om 
inomhusluftens betydelse för människans
hälsa och välbefinnande, om energifrågan
samt till ett ökat engagemang för den 
yttre miljön.

Swegon Air Academy bedriver sin 
informations- och utbildningsverksamhet
över hela Europa och samarbetar med 
välkända experter inom de aktuella
ämnesområdena.

Swegon Air Academy

ISBN 978-91-977443-0-0

Luft omslag sv  08-02-22  16.22  Sida 1

LUFT / AIR
Swegon/Conny Nilsson

Berg för Byggande
Sveriges Bergmaterialindustri

Inbunden, illustrerad
210 x 225 mm, 146 sidor.  

Form Jan Olsson
isbn 978-91-85581-25-2

Inbunden, illustrerad
190x289mm, 624 sidor

Form Torbjörn Lenskog
isbn 978-91-977443-0-0  Luft

isbn 978-91-977443-1-7  Air
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DE RÖDA HUSEN
Ralph Edenheim / Olle Norling
I svensk byggnadstradition har de rödfärgade husen länge haft en särställning 
och i mycket fått prägla bilden av vår nationella byggnadskultur. Röda hus och 
Falu rödfärg är något som de flesta förknippar med det genuint svenska och 
det som ger identitet och karaktär åt många bygder och landskap. Men få anar 
rikedomen och den stora spännvidden i det rödfärgade byggnadsarvet, hur 
mångfacetterad denna bebyggelse i realiteten är. I texter av kulturhistorikern 
och antikvarien Ralph Edenheim ges många inblickar i den svenska rödfärgs-
traditionen. Boken är rikligt illustrerad med färgfotografier.

Inbunden, illustrerad
294 x 272mm, 224 sidor
Form Christer Strandberg
isbn 978-91-7988-262-4
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