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inbunden illustrerad
240 x 225 mm, 200 sidor
form  michel hjorth
isbn 978-91-85581–50-4

Strange boats – The world of 
boats in Sweden can be very 
difficult to penetrate. But all 
the boat-owners would not 
wish to find a place inside the 
fancy boat-clubs fence, they 
are happier far from the well-
oiled verandas. The author 
and photo grapher Philip 
Pereira dos Reis has followed 
and documented some strange 
boats and their creative skip-
pers in this book. Here you 
meet designers who dare to 
violate norms of our world 
that is driven by the hard con-
ventions. Welcome aboard!

KONSTIGA BÅTAR

Philip Pereira dos Reis

Balkong

märkliga öden

Konstiga	Båtar			
 märkliga öden

Philip Pereira dos Reis

Människor som längtar ut på sjön gör det ofta med 
stor kraft. Ibland tar sig denna längtan märkliga 

uttryck. För det finns båtägare som inte vill ha en plats 
innan för båtklubbarnas stängsel i båtsveriges konven-
tionsstyrda och svåråtkomliga värld. De trivs bättre långt 
från seglarpaviljongernas väloljade verandor. I boken  
Konstiga Båtar – märkliga öden  bjuds läsaren på en tur 
bland sällsamma flytetyg. Med författaren och fotografen 
Philip Pereira dos Reis som lots får vi se de annorlunda far-
kosterna på nära håll, lära känna skepparna och följa fängs-
lande öden. Möt konstruktörerna som vågar tänka själva 
och bryta mot normerna i en värld hårt styrd av traditioner. 
 
Välkommen ombord !

Foto  –  Philip Pereira dos Reis



Visst är det ett flygplan – eller snarare två?

Willys katamaran – Slagsta Marina

Foto  –  Philip Pereira dos Reis
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NHarley Custom Bikes 
 in Sweden 

Tomas Hansson

Krom, lack, design och klassiskt muller! Motorcyklar 
berör i allmänhet och Harley-Davidson i synnerhet! 

Det amerikanska motorcykelmärket har sedan deras första 
motorcykel tillverkades i ett skjul på en bakgård i Milwau-
kee år 1903 blivit världens mest mytomspunna och legen-
dariska motorcykelmärke. Hur det blivit så har många för-
klaringar, det speciella ljudet från V-twinmotorn, design, 
traditioner och kanske smart marknadsföring spelar en viss 
roll, men man kan sammanfatta hur starkt varumärket är 
genom följande talesätt: 

inbunden, illustrerad
240 x 225 mm, 288 sidor
form michel hjorth
isbn 978-91-85581-46-7

Chrome, paint, design,  
and classic rumble! Motor-
cycles concerns in general and 
Harley-Davidson in particu-
lar! The American motorcycle 
brand has since produced 
their first motorcycle in a shed 
in a backyard in Milwaukee 
in 1903 has become the world’s 
most fabled and legendary 
motorcycle brand.

Man kan säga att det finns två olika grupper  
av motorcykelåkare, de som kör Harley-Davidson 

och de som önskar att de gjorde det!
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”… visst pysslas den om för att fungera så bra 
som möjligt, dock tvättas den aldrig, så hojens 

utseende förändras något för varje år … patina.”

UL 1942  Foto – Tomas Hansson
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Rosor
En rosodlares betraktelser

Kerstin Park

Följ med på en resa i rosens tecken, läs om varför man 
odlar rosor och vad som kan drabba en på vägen. Rosen 

är blommornas mäktiga drottning och att ha passion för 
rosor är för det mesta enkelt och självklart men då man 
talar om rosor får man inte glömma doften. Men vad är 
egentligen en ros och till vad kan den användas, för den 
har ju inte bara alltid odlats för den vackra blomningens 
eller för doftens skull. Författaren Kerstin Park delar med 
sig av sina mång åriga roserfarenheter.  

inbunden, illustrerad
210 x 225 mm, 216 sidor
form inga leo
isbn 978-91-85581-48-1

Join us on a journey through 
the rose characters, read about 
why the cultivation of roses 
and what may affect one on 
the road. The ros is a powerful 
queen and to have a passion 
for roses is the most simple 
and obvious but when you 
talk about roses, we must not 
forget the smell. But what 
exactly is a rose? The author 
Kerstin Park will in this 
book share her many years of 
experiences of roses.

Kerstin ParkBalkong

    Rosor
En rosodlares betraktelser

Roseraie de l'Haÿ - Foto Kerstin Park
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Rosor – En rosodlares betraktelser.  Foto Kerstin Park

"En ros, är en ros, är en ros …"
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Japansk vardagsmat
Inte	bara	Sushi!

Emi Komatsuzaki och Juki Nakamura

I Japan finns en intressant matkultur. God vardagsmat 
som lagas av fräscha råvaror med god balans och näring 

från naturen har givit hälsa och ett harmoniskt liv till 
japaner. Att köpa färdiglagat, som är vanligt i hela Asien, 
är enkelt men det kan lätt bli likformigt och själlöst. 
Hemlagad mat ger en mycket större tillfredsställelse. Gör 
man dessutom inköpen och lagar maten tillsammans, upp-
står en värme och närhet som inte går att köpa för pengar. 
Den japanska maten är liksom kulturen spännande, men 
många tänker bara på sushi då man talar om japansk mat. 
Detta har inspirerat författaren Emi Komatsuzaki och 
fotografen Juki Nakamura till att dela med sig av andra 
lockande, traditionella japanska recept.  
Lär dig att laga en Onigiri eller rör ihop en Tempurasås. 
Låt matlagningen ta tid och njut tillsammans!  
OBS! Denna bok har vi med avsikt vänt för att den ska läsas 
på asiatiskt vis - läs alltså boken "bakvänt" med bok ryggen 
åt höger!  

    

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

Asian commonplates Not just 
Sushi! This book shows mixed 
variety of dishes typical of the 
Asian cuisine. The beautiful 
images have Juki Nakamura 
taken. NOTE: This book has 
deli be rately waiting for it to be 
read on the Asian way - then 
read the book "backwards" 
with the book to the right! 
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UPPDRAGSUTGIVNINGUPPDRAGSUTGIVNING
Japansk vardagsmat – Inte bara Sushi! Foto Juki Nakamura
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Norrmalm
Stockholm norr om broarna	

Christer Löfgren och Svante Björkum

Många har sällat sig till skaran som menar att 
cityomvandlingen i Stockholm gått långt över vad 

som skulle kunna anses som respektfullt mot staden. Det 
handlar oftast inte om frågan om det nya är vackert eller 
inte, utan om vad vi anser oss ha rätt att ta bort av det 
gamla. Även på senare år rivs byggnader utan urskiljning 
och idag står Stockholm inför en gigantisk ombyggnad av 
tidigare aldrig skådat mått. Betydligt större förändringar 
än vad som skedde på 50- och 60-talen är på gång. Många 
små förändringar tillsammans med gigantiska nybyggen 
ger oss sammantaget en i stora delar en helt ny innerstad. 
Läs om Stockholm i förändring norr om broarna.

Norrmalm - Stockholm north of the bridges. Many have joined the ranks of the crowd who believe that 
the city change in Stockholm gone far beyond what could be considered to be respectful towards the city. 
It's usually not the issue of the new is beautiful or not, but what we think we have the right to remove the 
old. Although in recent years, demolished buildings indiscriminately, and today stands Stockholm before 
a gigantic transformation of unprecedented dimensions. Much larger changes than what was going on in 
the 50 - and 60's are in the pipeline. Many small changes, together with the gigantic new building gives us 
a big part in a whole new city.

inbunden, illustrerad
270 x 225 mm, 288 sidor
form johan brunzell
isbn 978-91-85581-45-0
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Hela Stadsserien finns  
på sidorna  48–49                       
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This is the writer and artist 
Bo Tillianders third book. If 
all that is said is true or not, 
we will as usual do not know. 
Stories provide an under-
standing of the difficult and 
harsh life in the archipelago. 
The images that illustrate 
the stories are Tillianders 
own fantastic and colorful 
paintings. Turn off the TV 
and enjoy a nice reading that 
will take you decades ago.

Skärgårdsskrönor 

Bo Tilliander

Detta är författaren och konstnären Bo Tillianders 
tredje bok. Ef ter de t idigare succéerna med 

Skärgårdsberättelser och Skärgårdsliv finns nu Skär-
gårdsskrönor. Om allt som berättas är sant eller inte, får 
vi som vanligt inte veta. Novellerna ger en förståelse 
för det tuffa och kärva livet i skär gården. Bilderna som 
illustrerar berättelserna är Tillianders egna fantastiska 
och färgrika målningar. Stäng av TV:n och njut av trevlig 
läsning som tar dig flera årtionden tillbaka i tiden. 
 

SKÄRGÅRDSSKRÖNOR

Årets sommarbok från författaren och konstnären 
Bo Tilliander. Efter succéerna med Skärgårds-
berättelser (2008) och Skärgårdsliv (2009) fi nns 
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 fi nns 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 fl era årtionden bakåt i tiden …
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www.balkongforlag.se

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

SKÄRGÅRDS
BERÄTTELSER

Sanna eller osanna historier  
av Bo Tilliander

BALKONG FÖRLAG

Oms_2.indd   1 2009-05-06   08.13

SKÄRGÅRDSLIV
fler sanna eller osanna historier

Bo Tilliander

Skärg_Liv_Omslag3.indd   1 09-05-06   10.31.28

Skärgårdsskrönor
ISBN 978-91-85581-43-6

978-91-85581-43-6

inbunden, illustrerad
148 x 210 mm, 128 sidor
form michel hjorth
isbn 978-91-85581-43-6

Hela Skärgårdsserien finns  
på sidorna  46–47                       
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Sweet Alice! Through seven years of medical studies in Lund and Stockholm, Alfred Grenander continued 
to write a total of 181 letters before the wedding was. This love story is full of interesting observations and 
images from the period 1859-1866.

Söta	rara	Alice	!
Fästmansbrev 1859–1866

Alfred Grenander

Under sin uppväxt i Broby i Skåne hade Alfred 
Grenander fäst sig vid den unga Alice Sandberg. När 

han väl bestämt sig för att ändra sin yrkesbana dristade 
sig den 23-årige Lundastudenten år 1859 att skriva ett 
friar brev till den 18-åriga familjef lickan. Genom sju 
år av läkarstudier i Lund och Stockholm fortsatte han 
att skriva sammanlagt 181 brev innan bröllopet stod. 
Kärleksberättelsen är full av spännande iakttagelser och 
bilder från tiden.

balkong förlag

Söta rara Alice!
Fästmansbrev 1859–1866

inbunden, illustrerad
 145 x 225 mm, 256 sidor
text alfred grenander
breven är utvalda och 
kommenterade av 
brita nenne kihlborg 
och lars kihlborg
form sture balgård 
isbn 978-91-85581-38-2

”Alice! Jag har velat till en något mognare ålder 
qväfva de saliga känslor jag erfar, hvarje gång, jag 

dväljes i Din närhet, men nu har jag ej längre kunnat 
motstå mitt hjerta och tärningen är kastad.”

Illustrerade faktaböcker med lång livslängd
www.balkongforlag.se
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inbunden, illustrerad
220 x 276 mm, 208 sidor
form michel hjorth
isbn 978-91-85581- 36-8

 
With the camera around 
his neck and a ticket to 
the subway in his pocket 
Serkan Gûnes went out 
into Stockholm's fantastic 
nature. He turned the camera 
towards the small, the seem-
ingly simple and trivial and 
started gathering materials 
for a beautiful book with three 
themes, Forest, Sea and Ar-
chipelago. Serkan Gûnes has 
worked as a photographer for 
eight years and been named 
"Best Nature Photographer 
2009".

STOCKHOLM
Serkan Gûnes

Sjön, Skogen & Skärgården 

Balkong

 

STOCKHOLM
Sjön, Skogen & Skärgården

Serkan Gûnes

Med kameran runt halsen och ett SL- kort i fickan be-
gav Serkan Gûnes sig iväg ut i Stockholms fantas-

tiska natur. 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. 
Form, färg, struktur – och spänningen dem emellan – fick 
leda ögats sökande efter bilder att lagra i kameran. Om det 
sedan flög en kråka in i bilden fick den också vara med.  
Efter några år, var det dags för gesällprov. Serkan skickade 
in bilder till en stor internationell fototävling. Och vann 
ett förstapris. Det gav honom tillförsikt och visshet. Han 
började samla material till en vacker bok med tre teman, 
Skogen, Sjön & Skärgården. Serkan Gûnes har varit verk-
sam som fotograf i åtta år och blivit utsedd till ”Årets na-
turfotograf 2009”.

Foto  –  Serkan Gûnes
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ALLA KUNGENS HÄSTAR
Emelie Cajsdotter

BALKONG FÖRLAG

All the King´s 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 mm, 318 sidor 
form michel hjorth
isbn 978-91-85581-22-1

Alla	Kungens	Hästar	
Emelie Cajsdotter 

Författaren Emelie Cajsdotter var elva år då hon mötte 
en folkilsken ponny som lärde henne att det finns ett 

annat sätt att kommunicera. Men för att det ska vara möjligt 
kan det inte finnas någon hierarki. Sedan dess har Emelie 
rest världen över, hela tiden med samma frågeställningar. 
Är det nödvändigt att utöva dominans i hanteringen av 
djur? Och vore det möjligt för en människa att omsätta en 
ickehierarkisk princip i praktisk handling? Emelie reste till 
Jordanien efter en serie drömmar om natten. Drömmarna 
ledde fram till ett stuteri utanför Amman, med arabiska 
fullblodshästar som tidigare tillhört Kung Hussein av 
Jordanien. Här insåg hon att 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. Alla Kungens Hästar är en berättelse om hopp, om 
självrannsakan och om en annan sida av Mellanöstern. english edition

hardbound. illustrated
w 170 x h 225 mm, 318 pages
design michel hjorth
isbn 978-91-85581-44-3

Foto -  Emelie Cajsdotter
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Zander	och	Tiden	
Emelie Cajsdotter

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. 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. 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. 
Boken utkom första gången år 2002.

The Cat and the Clock. Time is the greatest enemy of humanity, Zander said. You can analyze and make 
conclusions, you people, he said. But you have forgotten what really matters in this life. If everything is 
originating from the same source, if all life is connected, then we are sharing our memories with everyone 
else. And then there is a common language between all living beings. 

"Inga andra varelser tycks uppfatta tiden 
som människan, som en mätbar konstant"

inbunden, illustrerad
170 x 225 mm, 318 sidor 
form michel hjorth 
isbn 978-91-85581-31-3

Foto -  Emelie Cajsdotter
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De	ovanliga
 Människor som går mot strömmen

Åke Mokvist

Det finns fortfarande originella personligheter i Sverige 
men skaran börjar tunnas ut. Åke Mokvist har i denna 

bok dokumenterat några av dem. Han har fotograferat 
dem i deras egna miljöer och låtit dem 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 
145 000 exemplar.

Unusual people – against the 
mainstream. Do all people 
have the same rights and val-
ues? This book raises the issue 
if it’s really are allowed to live 
your life in your own way. 
The author has interviewed 
and shoot pictures of people 
appertain to this group. 
The book was published 
first time year 2000,  and 
has been a very hot item.

inbunden, illustrerad
210 x 225 mm, 256 sidor 
form göran eklund
isbn 978-91-85581-00-9
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Arne Ottosson   Foto – Åke Mokvist
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Unusual people 2 – where freedom is 
more important than safeness. The 
book is a follow-up from Unusual 
people – against the mainstream. The 
same people and a few more added 
tells their story six years later.

De	ovanliga	2
Där friheten är viktigare än tryggheten

Åke Mokvist

Största skillnaden mellan vanliga och ovanliga 
människor är att de ovanliga oftast står utanför alla 

trygg hetssystem. 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 samt skildrar några nya personligheter.   
 Flera av dessa människor är idag avlidna men de 
finns be varade i dessa böcker.  
 Gemensamt för alla ovanliga 
människor är att de är starka och 
modiga, eftersom det krävs både 
mod, styrka och envishet för att 
gå mot strömmen. Det är mycket 
enklare att f lyta 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 och är sedan dess 
tryckt i 40 000 exemplar.

inbunden, illustrerad 
210 x 225 mm, 312 sidor
form göran eklund
isbn 978-91-85581-01-6

BIOGRAFI  & HUMANIORA

"Korv utan snöre, femton öre 
Korv med snöre, tio öre" 

hasse	bengtsson ”Vild Hasse”

Foto – Åke Mokvist

Helena Langenhed    
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GEOGRAFIGEOGRAFI

		AZORERNA
Nio öar mitt i Atlanten

 
Otto Hermelin/Martin Jakobsson

Människor har alltid fascinerats av den vackra ögrup-
pen Azorerna som upptäcktes för nästan 600 år 

sedan. De första portugisiska upptäckarna såg inte bara 
det strategiska värdet i en utpost mitt i Atlanten, utan 
även öarnas överväldigande och storslagna natur. Denna 
bok kom till för att ge kunskap om de bakomliggande 
orsakerna till att vulkaner brutit genom vattenytan från 
flera kilometers vattendjup och bildat de nio öarna. För 
den som inte är geolog kan det krävas en förklaring 
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 Otto 
Hermelin och Martin Jakobsson, båda verksamma vid 
Stockholms Universitet. Boken är rikt illustrerad med en 
mängd vackra bilder.

The Azores – Nine islands 
in the middle of Atlantic. 
Several visitors have been 
there but few know about 
the origin of the islands. The 
authors explain different 
geological features and 
describe how the islands 
emerged from the bottom of 
the Atlantic and how they 
have evolved in historic times 
to today’s modern society.

inbunden, illustrerad
 240 x 225 mm, 288 sidor
Form  
Petra Meyer-Linderoth  
isbn 978-91-85581-35-1

Azorerna – Nio öar mitt i Atlanten   
Foto -  Otto Hermelin/Martin Jakobsson
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MAT & DRYCKMAT & DRYCK

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 hyllning till ett oansenligt bär med en 
alldeles särskild sötma. ”Spotta ut otäckingarna, man 

får sår i munnen av dem!” kunde folk säga för hundra år 
sedan, idag anses blåbär vara bland det nyttigaste man 
kan äta. Blåbär finns i mängder runtomkring oss, det är 
ett spännande bär som här får full uppmärksamhet, för 
blåbär har en egen historia. Etnologerna Anette Rattfelt 
och Simen Lunøe Pihl berättar om folk och blåbär genom 
tiderna. Ungefär 100 recept finns med och frestar, alltifrån 
klassiska grunder till moderna drinkar. Boken är rikt 
illustrerad med vackra bilder tagna av Peter Nyblom och 
Anette Rattfelt.

inbunden, illustrerad
225 x 225 mm, 204 sidor
form marina wiking
isbn 978-91-85581-17-7

Foto  - Peter Nyblom/ Anette Rattfelt
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MAT & DRYCKMAT & DRYCK

Pepparkakshus & 
Mera Julbus

 
Eva Grane, Ylva Norman  

och Åke Gunnarson

Eva Grane och Ylva Norman har tillsammans med 
fotografen Åke Gunnarson gjort denna bok som är 

fylld med massa kul bus för julhelgen! 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 bygg-
material 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. Boken är en 
reviderad och kompletterad nyupplaga.

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

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

Foto  - Åke Gunnarson

”Som i alla husbyggen  
krävs här deg!”
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Stationshus –Järnvägsarkitektur i Sverige. Foto Krister Enström
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ARKITEKTURARKITEKTUR

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

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 och 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 
Riks gränsen till Smygehuk. Gunilla Linde Bjur, professor 
i arkitekturens kultur och kommunikation vid Chalmers 
Universitet har skrivit texter och samtidigt tecknat bilden 
av en byggnadstyp som ständigt speglar sin tids arkitektur-
syn.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. 

inbunden, illustrerad
210 x 250 mm, 442 sidor
form joakim palm
isbn 978-91-85581-40-5

Edelsvärd	
Arkitekt vid industrialismens genombrott

Gunilla Linde Bjur 

Adolf Edelsvärd (1824 - 1919) blev känd för en stor 
allmänhet då han uppförde den stora byggnaden 

av trä och glas vid Stockholmsutställningen år 1866. 
Framstegsoptimism och hårt arbete genomsyrade hans 
yrkesutövning och han strävade alltid mot det han ansåg 
borde vara bäst för samhällsutvecklingen. Avhandlingen tar 
upp Edelsvärds mer okända insatser, som ingenjörsofficer, 
som redaktör för Sveriges första arkitekturtidskrift och 
som privatpraktiserande arkitekt i Göteborg.

The thesis takes up Adolf Edelsvärds unknown actions, as an engineering officer, as editor of Sweden's first 
architecture magazine and in private practice as an architect in Gothenburg. 

Stationshus –Järnvägsarkitektur i Sverige. Foto Krister Engström
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TEKNIK

Tretti Knyck!
Mopeden i Sverige

Claes Johansson

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 någonsin 
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

MOPEDEN I SVER IGE MOPEDEN I SVER IGE 

BALKONG FÖRLAG

CL AE S JOH A N S SONCL AE S JOH A N S SON

TEKNIK

Moppefeber
Sportiga mopeder i reklamen

Claes Johansson

Moppefeber tar dig tillbaka till den där känslan 
av vakum mellan dröm och verklighet. Här ges 

möjlighet att frossa i ett stycke utvald reklamhistoria 
med Crescent, DBS, Monark, Puch, Zündapp, Suzuki, 
Yamaha … hundratals reklambilder på de stekheta sport-
mopparna som en gång för alla gjorde upp med mopedens 
ursprung. Ingen som varit 15 år kan väl klara sig utan 
detta! Moppefeber är den fristående uppföljare till Claes 
Johanssons succé Tretti Knyck!  Detta är pekboken för dig 
som inte kan glömma den där ofattbara längtan efter en 
moped. 

inbunden, illustrerad
210 x 225 mm, 240 sidor
form jan olsson
isbn 978-91-85581-28-3

Mopedfever – sporty mopeds in advertising. In Sweden you have to be at the age of 15 years to have 
the per mission to drive a moped. The author looks in this book resolute in every point ofview on the 
phenomena the moped. This book takes you back to a feeling between fiction and reality - here you can 
have a slab of historical mopeds shown in advertising.Speed 30!  The moped in Sweden. In Sweden you have to be at the age of 15 years to have the  

permission to drive a moped. The author looks in this book resolute in every point of view on the 
phenomena the moped.
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SJÖMÄRKEN	
Kustens Konstverk 

Magnus Rietz  Göran E. Johansson

Runt Sveriges kuster har människor sedan urminnes 
tider uppfört sjömärken av olika slag. Vissa av dem 

är vackra som konstverk. De har stått intakta i mansåldrar 
men anses inte längre nödvändiga för sjöfarten. Man 
får leta mycket länge om man ska kartlägga och avbilda 
Sveriges alla sjömärken. Ingen vet hur många de är eller 
var alla står. Denna bok är ingen komplett förteckning 
över sjömärken, de vackraste och mest spektakulära har 
valts ut. I Sjömärken - Kustens Konstverk dokumenterar 
och fotograferar Magnus Rietz tillsammans med konst-
nären Göran E Johansson (1941 -2009) ett urval av 
dessa skönheter. Numrerad, signerad upplaga. Levereras  
i kassett.

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

Beacons of Beauty- As most 
of the seamarks have lost 
much of their importance, 
knowledge of them can 
soon be lost as well. Future 
generations may soon be 
totally ignorant of the concept 
that once was the key to the 
development of our shipping 
industry. This is probably true 
of many historical objects 
for which no documentation 
exists, leaving us to wander 
unknowing through much 
that at one time dressed the 
stage of civilisation.    

 posters

 små märken  700 x 1000 mm    isbn 978-91-85581-20-7
 stort märke  700 x 1000 mm isbn 978-91-85581-19-1
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SKÄRGÅRDSSERIEN

SKÄRGÅRDSLIV	
– fler sanna eller osanna historier

Bo Tilliander
Här fortsätter Bo Tilliander berättandet om livet i skärgården. Som 
vanligt innehåller historierna en gnutta sanning och en gnutta 
osanning. Boken illustreras med flera av Tillianders färgsprakande 
skärgårdsmålningar.

Here continues Tilliander Bo tells about life in the archipelago. As 
usual, the stories contain a bit of truth and a bit of untruth. The book is 
illustrated with several of the archipelago Tillianders colorful paintings.. 

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

SKÄRGÅRDSSKRÖNOR
Bo Tilliander

Efter de tidigare succéerna med Skärgårdsberättelser och Skärgårdsliv 
finns nu Skärgårdsskrönor. Novellerna ger en förståelse för det tuffa 
och kärva livet i skärgården. Stäng av TV:n och njut av trevlig läsning 
som tar dig flera årtionden tillbaka i tiden.

After previous successes with Archipelago Stories and archipelagos 
Archipelago is now urban legends. Stories provide an understanding of 
the difficult and harsh life in the archipelago. Turn off the TV and enjoy  
a nice reading that will take you decades ago.

inbunden, illustrerad, 148 x 210 mm, 128 sidor
form michel hjorth, isbn 978-91-85581-43-6

SKÄRGÅRDSSERIEN
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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

BALKONG FÖRLAG
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SKÄRGÅRDSBERÄTTELSER
– Sanna eller osanna historier

Bo Tilliander

Denna bok rör sig i en annan miljö än dagens skärgård, händelserna 
utspelar sig under åren 1930 – 1940. Alla berättelser är hämtade från 
författaren Bo Tillianders uppväxt på Dalarö och från kobbarna utanför 
Ornö och är inte alltid med sanningen överensstämmande.

This book is moving in a different environment than today's archipelago, 
the events taking place during 1930 - 1940. All stories are drawn from the 
author grew up on Bo Tillianders Dalarö and islets from outside Ornö 
and they are not always the truth consistent.

inbunden, illustrerad, 148 x 210 mm, 114 sidor
form michel hjorth, isbn 978-91-85581-29-0

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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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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STADSSERIEN

VAXHOLM – Fyra årstider
Christer Löfgren och 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 skärgårds-
staden 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. 

inbunden, illustrerad
245 x 225 mm, 290 sidor
form eva lena johansson
isbn 978-91-85581-04-7

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 
from historical to modern time.

STADSSERIEN

GAMLA STAN
En stad i staden/City between the bridges

Christer Löfgren och Anne Östman

750 år av Sveriges historia finns på 42 hektar. Staden 
mellan broarna eller Gamla Stan som blivit det officiella 
namnet på denna stadsdel är en liten ö. Gränderna andas 
av forna dagars storhetstid, förslumning lust och mord.
Fotografen Christer Löfgren har i vackra bilder fångat 
det dagliga livet i Gamla Stan i Stockholm. Följ med 
på en vandring genom gatorna, gränderna och in på 
bakgårdarna. Texten skriven av Anne Östman skildrar 
Gamla Stan och hur människor levde då och nu. 
  

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

Upon the 42 hectares of land, exist 750 years of Swedish history. The city between the bridges, officially 
named the Old Town is on a small island called Stadsholmen, situated between Saltsjön and Lake Mälaren in 
Stockholm and the alleys still resonate with earlier eras of greatness, decay, lust and murder. 

SÖDERMALM	– Minnenas Söder
Christer Löfgren och 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 för-
ändringar. 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. 

inbunden, illustrerad 
270 x 225 mm, 286 sidor 
form johan brunzell 
isbn 978-91-85581-30-6

Sodermalm. In less than thirty years, Sodermalm in Stockholm has in many places had a new look, often you 
can experience it as an entirely new city. The starting point of this book is Christer Lofgrens images.

NORRMALM
Stockholm norr om broarna

Christer Löfgren och Svante Björkum

Många har sällat sig till skaran som menar att city-
omvandlingen i Stockholm gått långt över vad som skulle 
kunna anses som respektfullt mot staden. Det handlar 
oftast inte om frågan om det nya är vackert eller inte, utan 
om vad vi anser oss ha rätt att ta bort av det gamla. Även 
på senare år rivs byggnader utan urskillning och idag 
står Stockholm inför en gigantisk ombyggnad av tidigare 
aldrig skådat mått. Betydligt större förändringar än vad 
som skedde på 50- och 60-talen är på gång. Många små 
förändringar tillsammans med gigantiska nybyggen ger 
oss sammantaget en i stora delar en helt ny innerstad. Läs 
om Stockholm i förändring norr om broarna.. 

inbunden, illustrerad 
270 x 225 mm, 288 sidor
form johan brunzell
isbn 978-91-85581-45-0

Norrmalm - Stockholm north of the bridges. Many have joined the ranks of the crowd who believe that 
the city change in Stockholm gone far beyond what could be considered to be respectful towards the city. 
Although in recent years, demolished buildings indiscriminately, and today stands Stockholm before a 
gigantic transformation of unprecedented dimensions.
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SPORT & FRITID SPORT & FRITID

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

Adrenalin		
Johan Ståhlberg

 
 

Adrenalin innehåller läckra actionbilder och informa-
tion om sporterna skidor, snowboard och downhill-

cykling på hög nivå. Fotografen Johan Ståhlberg 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 an-
dra bilder och fotografer. Blandat med de vackra actionbil-
derna presenteras även ett urval av profiler inom de olika 
sporterna bland andra Jon Olsson och Lisa Miskovsky.

inbunden, illustrerad
207 x 297 mm, 194 sidor
form johan brunzell
isbn 978-91-85581-26-9
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SPORT & FRITID

Drakar 
 att bygga och flyga 

Olle Nessle

Drakfantasten och författaren Olle Nessle säger sig 
vara drakbiten. Han har byggt drakar i fyrtio år med 

ambitionen att bygga modeller av saker man inte förväntar 
sig ska flyga. Han vill bygga drakar som inte liknar något 
annat. Boken innehåller inspirerande färgbilder och ger 
illustrerade exempel på flera olika drakmodeller man kan 
bygga själv. Här ges även materialtips, råd om vad man ska 
tänka på då man bygger sin egen drake, var och när man 
ska flyga den, varför den inte flyger och tips på hur man 
förbereder och ordnar drakfester. Så låt fantasin flyga och 
bygg din egen drake och ge dig ut i naturen och lek!

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

Kites - to build and to fly. 
This book includes inspiring 
pictures in colour and it gives 
you illustrated examples to 
several different nice kite 
models. Let your fantasies 
fly away - and build you  
own kite!

SPORT & FRITID

Bygg din egen trä  

KAJAK
Anders Jalakas

 

Detta är en bok för dig som tycker om  kajaker, trä-
båtar och doften av våt fernissa. Den är perfekt för 

dig som gillar att bygga och vill veta hur saker och ting 
hänger samman och 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 Anders 
Jalakas 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

Build your own Kayak in 
wood. This is a handbook in 
the skills of building a light, 
solid and beautiful wooden 
kayak. The book includes 
many advices and pedagogical 
drawings - all together with 
beautiful pictures.
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FILMMAT & DRYCK

Whisky	–	Top	100	Single	Malts
Henrik Aflodal

Äntligen en bok från Skandinaviens ledande  whisky ex-
pert! Henrik Aflodals vardag ägnas åt whiskyprovande. 
Över 3500 dokumenterade whisky möten under drygt 15 
år, en ständig jak på nya whiskyupplevelser. Här på åter-
besök hos världens 100 främsta maltmakare. Vilket destil-
leri 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 
whisky  smak, 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

Whisky Top 100 Single Malts – This is a comprehensive review of the best malt distilleries in the world. Ranked 
by expert Aflodal on taste and presented in detail with beautiful photos. Who comes first? Open the bible and 
find out for yourself. Slàinte!

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! Kanpai!

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

Whisky Japan – This is a book from Scandinavia’s foremost whisky expert. An in-depth travel report from 
Japan and its exquisite whiskies. Provoked by the high standards of Japanese whisky Aflodal went there to 
reveal the secrets. The mystery deepens as you turn the pages. Kanpai!
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James Bond is the all-time 
superhero and one of cinema's 
most profitable characters 
who had great influence over 
the action-film development. 
Bond's world is fantasy in 
the real world. The first film 
came in 1962 and since then 
the number is up for twenty-
two pieces. In this fact-packed 
paperback is the most you 
need to know about bond, the 
girls, villains, M, Q the exotic 
locations, music, the stunts 
and special effects that are an 
important part of the films.

pocket, illustrerad
110 x 179 mm, 256 sidor 
form michel hjorth 
isbn 978-91-85581-33-7

JAMES	BOND
 Det regnar aldrig i en Bond film

Yvonne Linder

James Bond är tidernas superhjälte och en av film-
historiens mest lönsamma rollfigurer som haft stort 

inflytande över actionfilmens utveckling. Bonds värld är 
fantasi i en verklig värld. I stort sett alla känner till vad 
han står för trots att man inte har läst Ian Flemings böcker 
eller ens sett någon av Bondfilmerna. Första filmen kom 
år 1962 och sedan dess är antalet uppe i tjugotvå stycken. I 
denna faktaspäckade pocket finns det mesta man behöver 
veta om bondkaraktären, bondbrudarna, skurkarna, M, 
Q och de exotiska platserna , musiken  samt om stunts 
och  specialeffekter  som är en viktig del av filmerna.

19 B
O

N
DIAN FLEMING

Ian Lancaster Fleming föddes den 28 maj år 1908 i 
London. Han skulle om han hade levt fyllt hundra år i år 
(2008). Fleming härstammade från en skotsk släkt. Hans 
familj var en förmögen överklassfamilj och föräldrarna 
var vänner till Winston Churchill. Familjen bodde i ett 
praktfullt hus kallat Joyce Grove i London. Fleming som 
under skolåren utmärkte sig i idrott var nummer två av 
fyra bröder. Hans äldre bror Peter var en mycket fram
gångsrik elev som fick stor uppmärksamhet i familjen 
och Fleming kände sig ofta tvungen att konkurrera med 
honom. Relationen dem emellan var dock mycket god.
 Fleming var en väldigt gåtfull och komplex person 
som gick i terapi två gånger i sitt liv, men som ansåg att 
det inte hjälpte honom med problemen han hade. Många 
av hans vänner talade dock om honom som en belevad, 
avslappnad och charmerande person som inte ville leva 
sitt liv på ett vanligt vis. Han var en man med intressen 
som överensstämde med James Bonds, kvinnor, golf, god 
mat och spel i olika former. Han var en stor bibliofil 
som samlade på första upplagor och andra viktiga böcker 
som sedermera blev en stor samling döpt till The Fleming 
Collection. 
 Pappan Valentine Fleming var advokat och hade en 
plats i Parlamentet. Han stupade i kriget, när Fleming 
var ung, och lämnade efter sig ett stort arv. Churchill 
skrev Valentines dödsruna. Mamman, Evelyn Fleming 
hade problem med sin son Ian och tyckte att han var en 
bångstyrig tonåring. Hon placerade honom därför på 
Eton där han aldrig trivdes. Där betraktades han som 
en enstöring med allt för stor fantasi. Han förlorade 
intresset för studierna och hans mor flyttade honom FL
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BYGGNADSVÅRD

De	Röda	Husen	–	Ralph Edenheim

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

Frågor	och	svar	om	byggnadsvård
Roger Lindbom, Vicki Wenander

Svaren i boken kan ses som en första vägledning som kan kompletteras 
med råd och specialstudier för varje enskilt hus och pekar på möjligheter 
och alternativ som finns, men som sällan används. 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 including useful questions and answers about building 
conservation. 

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

Hantverket	i	gamla	hus	
Svenska byggnadsvårdsföreningen

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

Restauration in old houses. A richly illustrated book for all interested in 
building conservation.

inbunden, illustrerad, 170 x 273 mm, 208 sidor, 
form dick norberg /sven ljung isbn 978-91-85581-09-2

The Red Houses – Red-painted wooden houses have long occupied a special standing in Swedish architectural 
tradition. Here we are introduced to very many different types of buildings and building techniques, from threshing 
floors, stables, castles, courthouses and mills to crofts, villas, head frames and churches. 
 
inbunden, illustrerad, 294 x 272 mm, 224 sidor, form christer strandberg, isbn 978-91-7988-262-4 
the red houses isbn 978-91-7988-273-0

BIOGRAFIER

Liverna	/The	Livs
Juki Nakamura

I vår tid när i genomsnitt ett språk försvinner varannan vecka, 
återfinns liviska på Unescos lista över utrotningshotade språk. I 
denna fotoessä reser Juki Nakamura runt i Lettland på jakt efter 
livernas undflyende kulturarv. Då han fotograferade människor 
i deras naturliga miljö, mötte han en folkgrupp som kultiverade 
sitt arv som vittnesbörd om en levande kulturtradition. Endast 
ett fåtal personer talar numera det liviska språket och en handfull 
människor har språket som sitt modersmål. Tillsammans med 
artiklar av Valda Marija Šuvcāne och Rasma Noriņa berättar 
denna bok livernas historia. 
  The Livs. This book is about the intangible cultural heritage of the The Livpeople in Latvia. There are a few 
known persons still using the native language of the Livpeople. Today, the language of the Livs is on UNESCO´s 
list of endangered languages.

flexband, illustrerad, 186 x 250 mm, 228 sidor, form michel hjorth, isbn 978-91-85581-12-2  
the livs, isbn 978-91-85581-13-9. boken tilldelades ”svensk bokkonst 2008”

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.

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 exhibition Hall in Stockholm.

inbunden  illustrerad
210 x 225 mm 220 sidor
form michel hjorth
isbn 978-91-85581-18-4
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FAKTA

Hemvärnsgubbar	&	militärer	
Hanseman Calås 

Politisk samsyn präglade tillkomsten av Hemvärnet som 
mot alla odds blev en folkrörelse år 1940 och sedan växte 
till en organisation med drygt 100 000 män och kvinnor. 
Författaren Hanseman Calås (1936 – 2010) har 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
210 x 225 mm, 192 sidor
form michel hjorth
isbn 978-91-85581-02-3

The Swedish Volunteer Soldiers - short stories seriously and in jest. The main emphasis in this book is 
concentrated on the Swedish volunteer soldier’s willingness raised from around the year 1850 to modern time.

Oljeön	
Kersti Kollberg och 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. Oljan hade några årtionden tidigare börjat ut-
vinnas i såväl den gamla som den nya världen. Oljan var då 
det moderna bränslet i belysningen och järn bruken runt 
om i Bergslagen var villiga att satsa en slant på Ålund och 
hans raffinaderi. Det var några hundra årtag till Ängelsberg 
och det bruk som drygt hundra år senare blev ett världs-
arv. I dag är Oljeön ett världsberömt industriminne och 
veterligt det äldsta bevarade oljeraffinaderiet i världen.  

inbunden, illustrerad
210 x 225 mm, 160 sidor
form michel hjorth
isbn 978-91-85581-37-5

Oljeön. In the middle of the lake Åmänningen in Bergslagen is Oljeön situated. Today Oljeön is a world 
industrial heritage and knowledge as the oldest oilrefinery in the world.

MARINT

Seldom Seen in Stockholm’s 
archipelago. There are many 
unexplored places in the 
Stockholm’s archipelago. With 
this book you can journey 
to many of these dramatic 
locations. The book is richly 
illustrated with beautiful 
photographs.

inbunden, illustrerad 
217 x 310 mm,  216 sidor. 
form  johan brunzell 
isbn 978-91-85581-21-4

Sällan	Sett	
i Stockholms Skärgård 

 
Magnus Rietz

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 f ler och hittar då och då 
nya. En blandning av de bästa har han satt samman och 
presenterar i denna bok. 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 livf lotte en iskall 
höstnatt, övernatta i kassunfyren mitt i havet, spräng 
livs farliga kvarglömda minor på havsbottnen samt besök 
en rad andra sällan sedda ställen i Stockholms Skärgård.
Boken är rikt illustrerad med vackra bilder.
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SKÖNLITTERATUR

Catalina	
Resor över land och i luften

Birger Sjöberg
Vilka tankar, undringar, rädslor och lyckor bor i en resa? 
Detta är en fristående fortsättning av Birger Sjöbergs 
debutbok. 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. 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 hagelgevär? 
Hur formas en pojkes själ när kärleken för första gången 
uppslukar honom på en bondgård i Normandie? 

inbunden, illustrerad,  
170 x 225 mm, 256 sidor  
form michel hjorth  
isbn 978-91-85581-23-8

Catalina -Travels over land and in the air. Together with the author's rich descriptive language, vividly 
capturing the atmosphere and feeling of places, people and situations you will here follow eight stories of travels 
to different parts of the world in a DC3, on steam trains, cars and motorcycles, telling tales.

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 hand-
gripliga, driftsstyrda som kanske är en av livets mest under-
skattade men ändå så ingripande i många avgörande situa-
tioner. 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 mm, 204 sidor  
illustration jessica linder 
form michel hjorth 
isbn 978-91-85581-10-8

TEKNIK

Berg	För	Byggande
Sveriges Bergmaterialindustri

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

This is a book about aggregates producers association. For those who works with gravel in their professional duty.

inbunden, illustrerad 
190 x 289 mm, 624 sidor
form torbjörn lenskog
isbn 978-91-977443-0-0  luft
isbn 978-91-977443-1-7  air

BERG 
FÖR 

BYGGANDE
Om bergmaterialindustrin

inbunden, illustrerad
135 x 225 mm , 70 sidor
form  göran eklund
isbn 978-91-85581-14-6

Luft	/	Air
Swegon / Conny Nilsson

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.

AIR. The Swegon Air Academy is now introducing their first book – Air describing even complicated connections 
so anyone, who is expected to make decisions influencing the indoor climate, shall have better conditions to 
come to the right decision. “How come that outdoor air almost always is described as heavenly, but the indoor 
air is described as different degrees of hell? This question was asked by one of the authors of the book Air. 

Faith, Hope & Love. This is a fiction book about the hodge Simon Nordlund. The adventure is as always what 
thrills him to find happiness. In this book he moves in to the current of forbidden love, betrayal and murder. As 
a line of argument is faith, hope and love represented.

DUNCAN:
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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
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UPPDRAG UPPDRAG

Uppdragsutgivning
En bok kan vara en värdefull del av ett företags 

marknadsföring och vår utgivning består även av 
böcker som vi har producerat på uppdrag.  

Vi kan erbjuda allt som behövs för att få en idé
 att bli till en färdig bok då det gäller projekt-
ledning, formgivning, och redaktionell språk-
bearbetning. Den färdiga boken kan vi sedan 

också lagerhålla, distribuera och fakturera. Här 
visas ett urval av de senaste produktionerna.
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SKÄRGÅRDSSKRÖNOR

Årets sommarbok från författaren och konstnären 
Bo Tilliander. Efter succéerna med Skärgårds-
berättelser (2008) och Skärgårdsliv (2009) � nns 
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 � nns en gnutta sanning i alla 
berättelserna.  Novellerna ger läsaren förståelse 
och respekt för det kärva och tu� a livet i skär-
gården. Stäng av TV:n och unna dig en trevlig 
läsning som tar dig � era årtionden bakåt i tiden …
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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.

BALKONG

SK
Ä

R
G

Å
R

D
SL

IV
 

 
B

o T
illian

d
er

www.balkongforlag.se

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
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Sanna eller osanna historier  
av Bo Tilliander
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ISBN 978-91-85581-43-6
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