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”Den som äger en 
trädgård och en boksamling 

saknar intet”
	 	 	 	 Cicero	(106	f.	Kr	–	43	f.	Kr)



Det är fantastiskt att åka skidor i Åre och 
Åreskutan har fostrat många av Sveriges 
framgångsrika skidåkare. Boken är ett 
informativt hjälpmedel att orientera dig 
utanför pisterna. Varje år hittas nya spän-
nande åk och linjer nedför bergets otaliga 
sluttningar. Över hundra av Åres mer eller 
mindre ”hemliga” åk har sammanställts i 
boken. Här finns förslag på åk som passar 

alla kategorier av skidåkare samt rådande 
väderförhållanden. Vi går igenom vikten 
av att alltid tänka på säkerheten då man 
befinner sig offpist och du får tips och råd 
från några av Åres otaliga profiler. Här vill 
vi ge alla skidåkare möjligheten att upp-
leva fler dimensioner av Åreskutan. 

Låt dig inspireras!

Åre Offpistguide
Offpist på ett säkrare sätt!

Kristoffer Frenkel & Johan Ståhlberg

It’s great to go skiing in Åre. Over a hundred of Åre’s more or less “secret” tracks has been compiled in the book. 
Here are suggestions on the ride to suit all categories of skiers, as well as prevailing weather conditions, we go 
through the need to always think about safety when you are off-piste and you get tips and advice from some 
of Åres countless profiles, Be inspired!
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Flexband, illustrerad, 120 x 163 mm, 128 sidor, form Sven Ljung, isbn 978-91-85581-61-0
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 Moderna Snapsvisor Av Moderna Låtar

.

GUSTAV LÖWENHIELM

Det finns en definition av snapsvisa som 
lyder: Visan ska antingen handla om al-
kohol eller så ska den vara så galen att 
man ska förstå att personen som sjunger 
har druckit alkohol. Snapsvisan kommer 
ursprungligen från Tyskland och har se-
dan letat sig till Sverige där man började 
sjunga dem på 1700-talet. Samma sekel 
som Bellman spred sina visor som man 
kallar dryckesvisor. Men i denna bok rör 
det sig inte om snapsvisor, utan en slags 

föregångare till dem som började före-
komma och spridas via studentkretsar i 
mitten av 1800-talet. Studenterna tog en 
befintlig melodi och satte ny text till den-
na och sjöng i samband med intagning av 
snaps. Ett välbeprövat knep som även an-
vänds i studentspex. Här är visorna som 
gör julbordet, sillunchen, påskmiddagen 
el ler ålagillet till en hel krogshow!

Brännvin vad döljer du för mig ?
Moderna Snapsvisor av Moderna låtar

Gustav Löwenhielm

Häftad, illustrerad, 110 x 178 mm, 96 sidor, illustration och form Hans von Corswant 
isbn 978-91-85581–64-1

Snaps songs is originally from Germany and in Sweden we began to sing them in the 1700s. The same 
century that the Bellman spread his songs called drinkingsongs. But in this book, it is not about drink-
ingsongs, but a sort of precursor to the person who started to occur and spread through student circles in 
the middle of the 1800s. The students took an existing song and sat new text to it and sang in connection 
with the admission of snaps. Here are the songs that make Christmas dinner, “sillunchen”, Easter dinner 
or “ålagillet” to a great dinner show.

FÖRORD
Uppkomsten av snapsvisan är inte helt lätt att härleda, för det finns ingen enkel 

förklaring. Dryckesvisor i alla dess former har länge roat oss människor. Kanske 

främst i Europa där det finns en lång tradition av dryckes- och skålvisor. Den 

gamla klassiska Lambovisan har t ex rötter i en tysk visa från 1559 vars original-

text lyder:

Er setzt das gleslein für sein mund, 

er trank es aus bis auf  den grund, 

Er hat sein dingen recht getan, 

Das underst das sol oben stan. 

Visan har sedan letat sig till Sverige där man började sjunga den med svensk text 

på 1700-talet. Samma sekel som Bellman spred sina visor, varav många är vad 

vi skulle kalla dryckesvisor. Men dessa är inte snapsvisor, utan en slags föregån-

gare till den som började förekomma och spridas via studentkretsar i mitten av 

1800-talet. Studenterna tog en befintlig melodi och satte ny text till denna och 

sjöng i samband med intagning av snaps. Ett välbeprövat knep som även används 

i studentspex eller varför inte revyer. 

     Och det är kanske så man ska se på snapsvisan. Något som gör jubordet, sil-

lunchen, påskmiddagen eller ålgillet till en hel krogshow. För det Albert Engström 

sa om att kräftor kräva dessa drycker stämmer ju inte riktigt. Det är ju inte enbart 

kräftor som kräver dessa drycker och framför allt kräver dryckerna sånger. Det 

finns en definition av snapsvisa som lyder: Visan ska antingen handla om alkohol 

eller så ska den vara så galen att man ska förstå att personen som sjunger den 

har druckit alkohol. En bra defintion om än lite gammeldags formulerat. Precis 

som hela snapsvisetraditionen. Så varför inte rucka på den lite och modernisera. 

Jag tycker det är dags. Det är hög tid att sjunga första visan, för vi har ju hela 13 

visor att avverka.

 

1. Helan

2. Halvan

3. Tersen

4. Qvarten

5. Qvinten

6. Rivan

7. Rafflan

8. Rännan

9. Smuttan

10. Smuttans Unge

11. Femton droppar

12. Lilla Manasse

13. Lilla Manasses bror
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Stockholms snabba tillväxt och förtät-
ning innebär skärpta krav på de offentliga 
rummens kvalitet, centrala platser rustas 
och förnyas. Delar av det offentliga rum-
met har på senare tid förändrats genom 
utbyggnaden av gallerior och privati-

seringar av hela köpcentra. I antologin 
Offentliga Rum skildrar historiker, arki-
tekter, författare och journalister hur det 
offentliga rummet i staden vuxit fram ge-
nom århundradena.

Offentliga Rum
Samfundet S:t Eriks Årsbok 2011

Stockholm’s rapid growth and densification means stricter requirements for public roomquality. Parts 
of the public sphere have recently changed with the expansion and privatization of malls. The anthology 
Offentliga Rum (S:t Eriks yearbook, 2011) depicting historians, architects, writers and journalists on the 
public space in the city evolved through centuries.
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förorten börjar med torget  

offentliga rum
Samfundet St Erik 2011

Balkong Förlag

Inbunden, illustrerad, 200 x 223 mm, 240 sidor, form Petra Meyer – Linderoth, isbn 978-91-85581-55-9
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Kungliga Slottets inredningshistoria un-
der frihetstiden har till en del ägnats in-
gående studier, till en del knappast alls.  
Det som saknat belysning är framför allt 
den lösa inredningen. Här presenteras 
nu slottsbyggnadens fasta och lösa inred-
ning i ett sammanhang, våning för vå-
ning, efter inledande presentationer av 
arkitekturteoretisk bakgrund, byggnads-

organisation, hovordning och ceremoniel. 
Författaren, Bo Vahlne är fil. dr i konst-
vetenskap och har under åren 1972 – 1999 
arbetat vid Kungl. Husgerådskammaren, 
sedan 1987 som dess chef. Han  är förtro-
gen med de rika samlingarna av möbler, 
textilier och annat konsthantverk på alla 
de kungliga slotten. 

Frihetstidens inredningar på 
Stockholms Slott

Bo Vahlne

Despite much having been written about the history of interior decoration at the Royal Palace in Stock-
holm during the Age of Liberty (1718-1772.), little, if anything at all has been dedicated to the furnishings
of this period. Here, finally, both fixed decorations and furnishings are presented together in one volume.
This includes a background into architectural theory, building organization and court etiquette and
ceremony during the Age of Liberty. The author, Bo Vahlne, who has a PhD in art history, worked at the 
Royal Palace from 1972-1999, and was appointed Director of the Royal Collections in 1987. From his work 
during this period he has become well acquainted with the rich collections of furniture, textiles and other 
artefacts of the Royal Palaces in Sweden.
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Frihetstidens
inredningar på
Stockholms Slott
Om bekvämlighetens och
skönhetens nivåer

Bo Vahlne

balkong

Inbunden, illustrerad, 240 x 225 mm, 624 sidor, form Sture Balgård, isbn 978-91-85581-62-7



Den svenska berggrunden har gett lan-
det ett rikt och varierat material att bygga 
med. Stenen finns både på stadens golv 
och i den sofistikerade arkitektur där 
avancerade bearbetningar skapat sär-
skilda kvaliteter. I boken Stenarkitektur 
beskriver arkitek ten och arkitekturhisto-
rikern Rasmus Wærn ett fyrtiotal bygg-
nader och stadsrum där stenen använts 
särskilt genomtänkt samt några av de 
platser från vilka stenen härstammar.  

Fotografen Patrik Lindell har tolkat ste-
nens karaktär i suggestiva fotografier som 
gör boken till en berättelse i såväl bild som 
ord. Exemplen spänner från Kilforsens 
kraftstation i norr till Svenska ambassaden 
i Berlin i söder, från 1100-talet i Våmbs 
kyrka till det helt nya Sjövikstorget. Stenen 
är dock tidlös, varför alla miljöer valts för 
deras nutida kvaliteter. Boken är den för-
sta i en trilogi, utgiven tillsammans med 
Stenindustrins Forskningsinstitut.

Stenarkitektur
Rasmus Wærn 

Inbunden, illustrerad, 240 x 295 mm, 164 sidor, form Matilda Plöjel, isbn 978-91-85581-52-8

The Swedish bedrock has provided the country with a rich and varied materials to build with. The stone is available 
in both the city’s floor and in the sophisticated architecture with advanced processes created special qualities. In 
the book Stone Architecture describes the architect and architectural historian Rasmus Wærn forty buildings and 
urban spaces where the stone has been used particularly. The book is published together with the Swedish Stone  
Industries Federation.
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Sten i detalj – byggnader
Kerstin Barup & Mats Edström

Här presenteras 200 exempel och över 300 bilder på funktioner/lösningar/detaljer med natursten. Den vi-
sar hur natursten kan uppfylla höga krav på estetik, funktion och hållbarhet för golv, entréer, innertrappor, 
väggbeklädnad, inredningsdetaljer, fasader, portaler, yttertrappor. Författare är arkitekterna tillika profes-
sorerna Kerstin Barup och Mats Edström. En inspirationskälla för arkitekter, projektörer och beställare. 
Innehåller även en kortfattad och schematisk teknisk beskrivning av natursten samt en kortare ordlista.

A source of inspiration for architects, planners and buyers. Also contains a brief and schematic technical description of natural 
stone and a short glossary. The authors are architects who are also the professors Kerstin Barup and Mats Edström.

Sten i detalj – byggnader

Inbunden, illustrerad 
153 x 208 mm 
200 sidor
form Matilda Plöjel 
isbn 978-91-85581-57-3

Sten i detalj – utemiljö
Åsa Bensch & Hanna Fors

Syftet med denna bok är att inspirera och förenkla arbetet för beställare av natursten i konstruktioner i vår 
utemiljö. De exempel som visas i boken är inte specialtillverkade för en viss plats, utan skulle kunna fylla 
en eller flera funktioner på andra platser. Rena utsmyckningar eller konstverk behandlas därför inte i denna 
bok. Boken ingår i en trilogi om stenarkitektur, vars syfte är att vara ett inspirerande och illustrerande kom-
plement till den tekniskt strikta. 

The purpose of this book is to inspire and simplify work for buyers of natural stone in structures in our outdoor environment. 
The book is part of a trilogy of stone architecture, which aims to be a inspiring  and illustrative complement to the technically 
rigorous Stone’s Guide developed by the Swedish Stone Industries Federation.

Sten i detalj – utemiljö Inbunden, illustrerad 
153 x 208 mm 
200 sidor
form Matilda Plöjel 
isbn 978-91-85581-56-6
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interör: golv: golvmönster

3

Moderna  blästringsmetoder tillåter produktion av skräddarsydda specialmönster. 
Här är bilder från Ledsjö kyrka återuppbyggd efter brand med en helt ny interiör. 
Stewnmattan av Kinnebergskalksten är uppbyggd av blästrad 40×40cm stenar 
fogade samman till en geometrisk mönsterbild som präglar hela interiören och 
är utförd även i träintarsia, plåt och glas. 
Moderna  blästringsmetoder tillåter produktion av skräddarsydda specialmöns-
ter. Här är bilder från Ledsjö kyrka återuppbyggd efter brand med en helt ny 
interiör. Stewnmattan av Kinnebergskalksten är uppbyggd av två typer av bäl-
strad 40×40cm stenar fogade samman till en geometrisk mönsterbild som präg-
lar hela interiören och är utförd även i träintarsia, plåt och glas.

interör: golv: golvmönster

2
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I ett stort antal bostadsområden från 
1960-talet och framåt har arkitektkonto-
ret Engstrand och Speek utvecklat sin egen 
sort. Talet 1296 är en sammanfattning av 
det som blivit kontorets signum, enheten 
på 36 x 36 dm som ger lätt byggbara hus 
och generellt användbara rum som kan 
pusslas ihop till goda lägenhetsplaner i 
bästa svenska bostadstradition. Genom 

miljonprogrammet och 1980-talets snåla 
lösningar har de ritat bostadsområden 
som med sin intima rumslighet för vida-
re idéerna från trädgårdsstaden och den 
danska tæt lav-rörelsen. Bertil Engstrand 
berättar i boken kontorets historia och 
Claes Caldenby skriver om ett urval rikt 
illustrerade projekt och om Engstrand och 
Speeks egenart.

Bostad är ett vackert ord
Claes Caldenby

Inbunden, illustrerad, 225 x 225 mm, 168 sidor, form Sture Balgård, isbn 978-91-85581–60-3

In many residential areas from the 1960s onwards, architects Engstrand and Speek developed its own 
kind. They have designed residential areas with their intimate spatiality for further ideas from the gar-
den city and the Danish “tæt lav” movement.
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Utformningen av den fysiska miljön på-
verkar människors liv. Med detta faktum 
som bakgrund formulerar tre arkitekter, 
en politiker och en tecknare hundra ställ-
ningstaganden om stadsbyggande för att 
locka till samtal om staden, livet och tiden. 

Vem bygger staden? Varför ser den ut 
som den gör? Har jag något inflytande? 
Boken är rikt illustrerad av Ulf Frödin. 
Samspelet mellan text och bild ger en  
poetisk dimension till läsningen.

Stadsbyggnad gånger hundra
Olle Dahlkild, Jens Dahlkild, Ulf Frödin, 

Bengt Hansson, Ruth Wiberg

The design of the physical environment affects people’s lives. With this fact that the background formu-
lates three architects, a politician and an illustrator for one hundred positions on urban development to 
attract the call of the city, life and time. 
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Mjukband, illustrerad, 210 x 220 mm, 96 sidor, form Sture Balgård, isbn 978-91-85581–53-5

Bostad är ett vackert ord
Claes Caldenby

bostadsarkitektur av 
engstrand och speek

”Forma gårdar, parker och grönområden  
som tydliga rum.”

NYHETER 2011
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Rosen är blommornas mäktiga drott-
ning, så inleder Kerstin Park denna bok. 
Följ med på en resa i rosens tecken. Ta 
del av hennes personliga betraktelser och 
presentationer av de älskade rosorna, där 
de äldre sorterna har huvudrollen. Här 
beskrivs rosornas många doftpaletter och 
på vilket sätt dofterna påverkar oss. Vi 
får veta hur bruket av parfym sannolikt 

kom till av en slump och hur man använt 
rosens lilla frukt, nyponet, genom olika 
tidsepoker och i olika kulturer. Recept på 
kanderade rosenblad, rosenmaränger, vi-
taminfyllt nyponmos och annat gott ger 
lust och inspiration att njuta av rosor på 
nya sätt. Boken är illustrerad med vackra 
fotografier.

Rosor
En rosodlares betraktelser

Kerstin Park

The rose is the mighty queen of flowers. Take a trip to the land of roses where the older varieties have the 
lead role. Recipe for candied rose petals, meringues and other goodies give pleasure and inspiration to 
enjoy the roses in new ways. The book is illustrated with beautiful photographs.
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Kerstin Park

    Rosor
En rosodlares betraktelser

Balkong Förlag

Inbunden, illustrerad, 210 x 225 mm, 216 sidor, form Inga Leo, isbn 978-91-85581–48-1
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Båtlivet är på många sätt konservativt 
och likartat men en del båtägare vågar 
dock segla mot strömmen. I boken Kon-
stiga Båtar – märkliga öden bjuds läsaren 
på en tur bland 14 sällsamma flytetyg. 

Med författaren och fotografen Philip 
Pereira dos Reis som lots får vi se de an-
norlunda farkosterna på nära håll, lära 
känna skepparna och följa fängslande 
öden. 

Konstiga Båtar  
 märkliga öden

Philip Pereira dos Reis

Inbunden, illustrerad
240 x 225 mm 
216 sidor 
form Michel Hjorth 
isbn 978-91-85581–50-4

Boating is in many ways conservative, and similarly, but some boatowners dare to sail against the tide. 
The book will guide readers on a tour of 14 odd stories. We get to know the captains and follow the cap-
tivating stories.

16
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Motorcyklar berör i allmänhet och Harley-
Davidson i synnerhet! Tomas Hansson 
skildrar i den 272 sidor tjocka boken, bred-
den hos de svenska Harleybyggarna, från 
proffsen till entusiasterna som gör allt på 

egen hand. Rikt illustrerat visas här de rå-
dande stilarna inom customkulturen och 
detta starka varumärke. Krom, lack, design 
och klassiskt muller!

Svenska Harley 
Custom Bikes

Tomas Hansson

Tomas Hansson depicts breadth of the Swedish Harley builders, from professionals to enthusiasts who do 
everything on their own. Richly illustrated. Chrome, paint, design, and classic rumble!

19

Inbunden, illustrerad, 220 x 276 mm, 272 sidor, form Michel Hjorth, isbn 978-91-85581–46-7

”Det finns två olika typer av motorcykelåkare,  
de som kör Harley-Davidson och de som  

önskar att de gjorde det.”

NYHETER 2011
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Historien och framtiden möts mitt i 
Bergslagen, i hjärtat av det gamla Järn-
bäraland. Där ligger Oljeön i sjön Åmän-
ningen och ruvar på hemligheter från 
industrialismens barndom. På 1870-talet 
uppfördes här på ön ett oljeraffinaderi 
av en märkligt driftig entreprenör Pehr 
Ålund. Om Oljeäventyret skriver journa-
listen Kersti Kollberg. Nytagna bilder av 
fotografen Björn Ullhagen tillsammans 

med historiska bilder illustrerar texten.
Vi får vandra genom Oljefabrikens många 
vinklar och vrår, vi möter herrgårdsfolk 
och oljearbetare, Engelsbergskonstnärer-
na samt de många barnen som vuxit upp 
på Oljeön. Allt med den hetaste råvaran 
på jorden just nu – den sinande oljan – 
i centrum.  I dag är Oljeön ett världsarv 
och veterligt det äldsta bevarade oljeraf-
finaderiet i världen.

Oljeön 
Ett industriminne i Engelsberg

Kersti Kollberg & Björn Ullhagen

Inbunden, illustrerad, 210 x 225 mm, 168 sidor, form Michel Hjorth, isbn 978-91-85581–37-5

 In the middle of the lake Åmänningen in Bergslagen is Oljeön situated. Today Oljeön is a world indust-
rial heritage and knowledge as the oldest oil refinery in the world.We’ll walk through oil Factory many 
nooks and crannies, we meet people, mansion– and oil workers, Engelsberg artists and the many children 
who grew up on Oljeön.

20
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Allt gick långsammare förr och att få 
ett brev från någon närstående var ett 
stort och betydelsefullt ögonblick. His-
toriskt var ett pappersbrev något man 
skrev för att bevara eller bekräfta en 
viktig relation. Detta kan ställas i rela-
tion till dagens inte fullt lika romantiska 
e-post adresser som sänder ett e-brev 
över världen med ett knapptryck och 

på en ögonblick. Boken återger 181 kär-
leksbrev som under sju år, 1859-1866, 
skrevs av Lundastudenten Alfred Gre-
nander till familjeflickan Alice Sand-
berg. Kärleksberättelsen är full av spän-
nande iakttagelser och bilder från tiden.  
 
Numrerad upplaga, 500 exemplar. En bok 
som du sprättar själv, som förr i tiden.

Söta Rara Alice!
Fästmansbrev 1859–1866

Alfred Grenander

Inbunden, illustrerad, 145 x 225 mm, 256 sidor, form Sture Balgård, isbn 978-91-85581–38-2
Breven är utvalda och kommenterade av Brita Nenne Kihlborg och Lars Kihlborg

The book reproduces 181 love letters for seven years during the years 1859-1866 was written by Alfred 
Grenander to the family girl Alice Sandberg. The lovestory is full of interesting observations and pictures 
from the time.

22
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Att betrakta en fasad kan vara lika utma-
nande som att möta en okänd människas 
ansikte. Vid ett hastigt möte kan fasaden 
verka likgiltig, lockande eller frånstötan-
de. En detalj kan hejda blicken och skapa 
nyfikenhet. Tillsammans skildrar foto-
grafen Krister Engström och arkitektur-

professorn Gunilla Linde Bjur en epok 
i Göteborgs historia från artonhund-
ratalets mitt till tiden efter sekelskiftet 
nittonhundra. Göteborgs byggnader le-
vandegörs på ett sätt som gör varje stads-
promenad till en unik upptäcktsfärd. 

Arkitekter & Fasader 
i Göteborg

Gunilla Linde Bjur & Krister Engström

To regard a facade can be as challenging as to meet an unknown person’s face. At a hasty meeting it may 
seem indifferent, attractive or repulsive. One detail can stop your eyes and create curiosity. Together 
depicts photographer Krister Engström and architect Gunilla Linde Bjur an era of Gothenburg’s history 
from the nineteenth century to the period after the turn of the twentieth. 
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Gunilla Linde Bjur Krister Engström      

BALKONG FÖRLAG

ARKITEKTER & FASADER
I GÖTEBORG 

Inbunden, illustrerad, 220 x 276 mm, 240 sidor, form Petra Meyer-Linderoth, isbn 978-91-85581–54-2
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Trappor på  
Södermalm

 Bo Dunfors     Magnus Fermin     Peter Frisk

Trappor på Södermalm är en bok fylld 
av fotografier och fakta om många av 
de trapporna på Södermalm i Stock-
holm, som genom tiderna använts av 
både kända och okända människor. Varje 
trappa har sin egen historia som i vissa 
fall sträcker sig över flera århundraden. 
En del trappor är av modernare snitt men 
ändå intressanta.

På ett personligt och fängslande sätt be-
skrivs hur trapporna tillkommit och hur 
viktiga de är i människors dagliga liv. För 
den som är intresserad av Stockholms 
spännande historia är boken ett givet val. 
Författarna är sedan många år bosatta i 
Stockholm och har stor känne dom om 
staden.

Trappor på Södermalm
Bo Dunfors, Magnus Fermin & Peter Frisk

Inbunden, illustrerad, 148 x 210 mm, 128 sidor, form Magnus Fermin, isbn 978-91-85581–59-7

This is a book filled with photographs and facts about many of the stairs on Södermalm in Stockholm, 
which through the ages has been used by both known and unknown people. The book is ideal for those 
who want to know more about Stockholm, the emergence and history.
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Sven Huldt kom till Skottland på fem-
tiotalet och kände sig genast hemma, där 
fanns den livsstil som passade honom. I 
denna bok som framförallt vänder sig till 
den nyfikne romantikern med förmåga 
att insupa doften av klanernas härjningar, 
säckpipans sorgsamma gånglåt, bergens 

sensuella framtoning och öarna i väst, 
guidar författaren oss med stor upptäckar-
glädje. Boken är rikligt illustrerad med 
vackra bilder och kan ses som en färdplan 
och en handbok i konsten att resa. Varför 
Skottland frågar författaren i titeln. Hans 
svar är enkelt. Skottland är lätt att älska!

Skottland 
lätt att älska

Sven Huldt

Why Scotland ? asks the author in the title. His answer is simple, Scotland is easy to love! Sven Huldt came 
to Scotland in the fifties and immediately felt at home, there was the lifestyle that suited him. The book is 
richly illustrated with beautiful pictures and can be viewed as a roadmap and a guide to the art of travel.
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SVEN HULDT

Skottland
– lätt att älska

Balkong

Inbunden, illustrerad, 148 x 210 mm, 288 sidor, form Anders Rahm, isbn 978-91-85581–58-0
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DALARÖ
Minnen från skärgården

Bo Tilliander

BALKONG

Skärgårdskonstnären och författa-
ren Bo Tilliander skildrar i denna bok 
Dalarö under åren 1940–50, då ön 
genom gick stora förändringar. Lots och 
tullstationer försvann efter att i flera 
århundranden dominerat orten. Bad-
ortsepoken förändrades och de tidiga 

badgästerna flyttade ut och mer eller 
mindre bosatte sig året runt på ön. Här 
går att läsa om hur livet gestaltade sig i 
skärgården för sjuttio år sedan. Boken 
är illustrerad med Tillianders egna mål-
ningar, historiskt bildmaterial och ny-
tagna bilder.

Dalarö 
Minnen från skärgården

Bo Tilliander

Inbunden, illustrerad, 148 x 210 mm, 128 sidor, form Michel Hjorth, isbn 978-91-85581–63-4

The archipelago artist and writer Bo Tilliander portrays in this book Dalarö during 1940-50 when the island 
went through many changes. Here you can read about how life was in the archipelago of seventy years ago. 
The book is illustrated with Tillianders own paintings, historical footage and newly taken photos.
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Boken berättar om Bastedalens Kinapark 
– Harmoniska Dalen, vid norra Vätterns 
strand. Det handlar om att närma sig par-
kens hemligheter genom att väva ihop 
bildkonst, poesi och prosatexter med 
Kina parkens historia, läran om fengshui 
och kinesisk livsfilosofi. På detta vis för-
medlas Kinaparkens hisnande och stilla 
tillgångar. Genius loci–platsens ande– 
synliggörs utifrån tre individuella per-
spektiv. Harmoniska Dalen leder till upp-
levelser och insikter, där var och en kan 
hitta vidgade möjligheter att navigera på 
livets väg. Fotografen Allan Larson berät-
tar med sin bildkonst parkens liv genom 
årstidernas växlande uttryck. Under ett helt 

år har Allan följt Harmoniska Dalen med 
sin kamera. Poeten Marianna Agetorp 
fascineras av parkens stämningar och 
budskap. Hon förmedlar sina upplevelser 
genom dikter och prosatexter. Arkitekten 
Markus Naef har under lång tid arbetat 
regelbundet i Kina. I flera år har han va-
rit rådgivare åt Bastedalens Kinapark och 
här berättar han om den daoistiska filo-
sofins grunder samt Harmoniska Dalens 
fengshuikoncept. Harmoniska Dalen leder 
till upplevelser och insikter, där var och 
en kan hitta vidgade möjligheter att navi-
gera på livets väg. Boken är rikt illustrerad 
med vackra bilder.

Harmoniska Dalen
Marianna Agetorp, Allan Larson & Markus Naef

The book tells of Bastedalens China Park – The Harmonic Valley, in northern Vättern. It’s about ap-
proaching the park’s secrets by weaving together art, poetry and with the China park’s history, the science 
of Feng Shui and Chinese philosophy. The book is richly illustrated with beautiful pictures.
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BALKONG FÖRLAG

Inbunden, illustrerad, 240 x 225 mm, 192 sidor, form Petra Meyer-Linderoth, isbn 978-91-85581–47-4

Foto A
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SKATEBOARD
GUIDEN

ERIK HONG 
ANDERS BERGLUND

BALKONG

Med miljontals utövare är skateboard-
åkning en av de populäraste sporterna 
i världen idag. Varför fortsätter man att 
skejta när man har blåmärken på benen? 
Hur kan en träplanka med svängnings-
mekanism och fyra hjul beröra så många 
människor och ge så mycket glädje?   
   Det startade i 1950-talets Kali fornien. Vi 
följer den turbulenta utvecklingen fram 
tills idag. Här lär du dig skateboardåk-
ningens grunder, samt vilken utrustning 
som är bra att ha. Du får även rekom-

mendationer och råd för att förebygga 
skador. Allt för att vara beredd för trick-
tipsen både för street- och rampåkning 
som illustreras med hjälp av detaljerade 
sekvenser. Vi berättar hur skateboardåk-
ning förändras under ett år i Sverige och 
du får kliva in i Fryshuset skatepark där 
det aldrig är kallt. Boken är fylld med tips 
och berättelser från skejtare som berättar 
hur det var att börja skejta, ger tips och sin 
syn på skateboarding.

Skateboardguiden
Anders Berglund & Erik Hong

Mjukband, illustrerad, 210 x 223 mm, 216 sidor, form Michel Hjorth, isbn 978-91-85581–65-8

With millions of practitioners is skateboarding one of the most popular sports in the world today. It 
started in 1950s California. Here you will learn bases, and which equipment is good to have. You will also 
receive recommendations and advice to prevent injuries. Everything to be prepared for trick tips for both 
street and ramp skating as illustrated by a detailed sequences. The book is filled with tips and stories from 
the skaters who tells what it was like to skate, giving advice and his view of skateboarding.

SARA  
    MEURLE

Intervjue med Sara Meurle – 20 år

Peri doluptus dolorei cimusame conse porror ali-
quos voluptate dolupta teniatur andi quatur reici-
isqui cor assumquibus aut faccus is molorumetus 
dolectin ea plit eium ut dem eate minctasperat 
intisti nonesto rersper iorias minum quamus, odi-
gentus recus, utemolu ptionsed eos nias necuptur? 
Dolent rem in non nonsedis et molorecae vid qui 
aut vellab ipsaecum et officid maiorit liquis ul-
leserum aut as volupta illes sitemquias quiate 
verit remquos que optatur ibeatur rempore prepu-
dae nobis porrum recae volum di voluptaeri rerum 
si archilitius, in rem quit quiduciae re pariate 
pratur apic tendici psanihi ctiuriorio bersperum 
volupti busae. Et fugia cus prae porepra tenes-
trum, ilicatur rereser cillabo receatu mentota 
doluptat eosam que prepudantin eos escia ipsanisi 
nos ut doluptat mo tecupta temqui.
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Det fanns en tid då skönhet och kvalitet 
var hela folkets angelägenhet. Man ta-
lade om vikten av en ”vackrare vardag”. 
Arkitekter och formgivare var allmänt 
kända. Fortfarande lever en påtaglig 
stolthet kvar över de hus som byggdes då, 
för att brukas av alla till både vardag och 
fest. Hus kom till i en tid av framtidstro 
och omsorg om de breda folklagren. De 
bästa formgivarna, arkitekterna, entre-
prenörerna och konstnärerna anlitades. 
Folkets Hus-rörelsens hus blev tydliga 

exempel, liksom många kommunal- och 
stadshus. Boken beskriver ett kulturarv 
som dessa byggnader utgör både beträf-
fande sitt arkitektoniska och konstnär-
liga uttryck och den verksamhet som 
bedrivits och fortfarande pågår. De hus 
och verksamheter som förmått att för-
ändras i samklang med tidsandan och 
dess nya behov är också de som överlevt 
som hus i folkets tjänst. I boken presen-
teras 15 exempel på hus i folkets tjänst, 
från  Kiruna till Eslöv.

Hus i folkets tjänst
Barbro Larson & Eva Wernlid

Inbunden, illustrerad, 240 x 223, 216 sidor, form Sture Balgård, isbn 978-91-85581–67-2

The book describes the architectural heritage and its artistic expressions. The house and the activities that 
prompted the change in tune with the zeitgeist and its new needs are also those who survived to serve the 
people. The book presents 15 examples of houses in the people’s service, from Kiruna to Eslöv.

Hus 
i folkets 
tjänst
Barbro Larson  
Eva Wernlid

Balkong
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Illustrerade faktaböcker med lång livslängd BACKLIST



Blåbär finns i mängder runt omkring 
oss. Det vilar något vardaglig och oan-
senligt över dem, samtidigt har de motsä-
gelsefullt nog kallats för ”Skandinaviens 
druvor”. Idag anses de vara bland det nyt-
tigaste man kan äta. Här får de full upp-

märksamhet, för blåbäret har en alldeles 
egen historia. Cirka hundra recept finns 
med och frestar med alltifrån Blåbärsbul-
lar till Blåbärslikör. Boken är rikt illustre-
rad med vackra bilder.

Blåbär 
Minnen, mat och smak

Anette Rattfelt, Simen Lunøe Pihl & Peter Nyblom

Inbunden, illustrerad, 225 x 225 mm, 204 sidor, form Marina Wiking, isbn 978-91-85581-17-7

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.
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Att baka ett pepparkakshus borde alla 
göra till en tradition. Det är ett kul och 
ibland lite knepigt pyssel. 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. Ritningsde-
larna är gjorda i full skala så att det bara 
är att kalkera av dem på ett smörpapper, 
klippa ut delarna och börja skära ut de-
larna i din kavlade deg. Boken är en revi-
derad och kompletterad nyupplaga, fylld 
med massa kul bus för julhelgen!

Pepparkakshus & Mera Julbus
Eva Grane, Ylva Norman

& Åke Gunnarson

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

BACKLIST

Inbunden, illustrerad, 215 x 300 mm, 272 sidor, form Ylva Norman, isbn 978-91-85581-34-4
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Den japanska maten är liksom kulturen 
spännande, men många tänker bara på 
sushi då man talar om japansk mat. Detta 
har inspirerat författaren Emi Komatsu-
zaki och fotografen Juki Nakamura till 
att dela med sig av andra lockande, tradi-
tionella japanska recept. Lär dig att laga 
en  Onigiri eller rör ihop en Tem purasås. 
Att köpa färdiglagat, som är vanligt i hela 
Asien, är enkelt  men det kan lätt bli lik-

formigt och själlöst. Hemlagad mat ger en 
mycket större tillfredsställelse. Gör man 
dessutom inköpen och lagar maten till-
sammans, uppstår en värme och närhet 
som inte går att köpa för pengar. Låt mat-
lagningen ta tid och njut till sammans!  
OBS! Denna bok har vi med avsikt vänt 
för att den ska läsas på asiatiskt vis - läs 
alltså boken ”bakvänt” med bokryggen 
åt höger.

Japansk vardagsmat
Inte bara Sushi!

Emi Komatsuzaki & Juki Nakamura

Inbunden, illustrerad, 210 x 225 mm, 208 sidor, form Michel Hjorth, isbn 978-91-85581–39-9

This book shows mixed variety of dishes typical of the Asian cuisine. The beautiful images have Juki 
Nakamura taken. note: This book has deliberately waiting for it to be read on the Asian way – then read 
the book “backwards” with the book ś back to the right!
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Whisky – Top 100 Single Malts
Henrik Aflodal

Vilken världens bästa whisky är vet ingen eftersom detta är en högst personlig angelägenhet. En Whisky 
måste upplevas och upplevelser är alltid subjektiva. Men det finns en oändlig rad fantastiska whiskyupple-
velser. I denna bok delar journalisten och whiskyexperten Henrik Aflodal med sig av sina smakupplevelser. 
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. 

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.!

Flexband, illustrerad
130 x 177 mm, 540 sidor
foto & form 
Michel Hjorth
isbn 978-91-85581-11-5 

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. Han 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 väster-
länning går det inte att få ihop. Men vad gör det när whiskyn är så bra. Läs och njut! Kanpai!

Whisky Japan – This is a book from Scandinavia’s foremost whisky expert. An indepth travel report from Japan and its exqui-
site 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!

Flexband, illustrerad
157 x 210 mm, 416 sidor
foto & form 
Michel Hjorth
isbn 978-91-85581-27-6

BACKLIST

whisky-japan    

14 15

 det mest japanska av allt

klimat och glest med människor har skapat ett kultur-fattigt 
folk. Svältfödda suger vi åt oss allt nytt girigt. Allt är just nytt. 
Later och förtjänster från kontinentens gamla civilisationer har 
introducerats i modern tid, i alla fall bland allmogen som på kort 
tid förvandlats till medelklass med pengar och fritid att upptäcka 
världens gåvor. När brittiska iakttagare tar sig an japansk whisky 
har de redan sin uppfattning klar. I de brittiska folkdjupen finns 
uppenbarligen erfarenheter att redovisa. Eller rättare sagt, brist på 
närkontakt med asiatisk whisky som i nästa andetag utgör bas för 
grundlösa beskyllningar. På 1970-talet valsade en vandringssägen 
runt som hävdade att fejk-Scotch gjord i Japan i reklamen påstods 
ha preparerats i Buckingham Palace under överinseende av självaste 
drottningen. Andra inrapporterade felgrepp i marknadsföringen 
var fejkwhisky som sades ha pressats från de finaste skotska 
druvor. Elak brittisk humor som inte vill något ont men skjuter 
trovärdigheten i sank. En konspiration anas, med tanke på 
japanernas framgångar med allt annat västerländskt vet nog 
ryktesspridarna instinktivt att japansk whisky utmanar det skotska 
whiskyarvet. Särskilt sant var det för amerikanen som efter kriget 
hade täta kontakter med Japan, den lokala whiskyn upplevdes som 
en form av ’Japanese Scotch’.

Skönt att som svensk slippa allt kulturellt bagage av vanföre-
ställningar och blossande känslor och bara få hänge sig åt goda 
drycker. Sådana är vi skandinaver. Vad det än gäller – vin, öl eller 
sprit – så räknas bara smaken, vi vet mycket lite om sammanhanget 
runtomkring. För oss är japansk whisky inget skämt, det kanske 
låter en smula underligt men eftersom det funkar är vi med utan 
krångel. Glöm nu allt detta. Inget mer klankande på brittiskt 
oförstånd. Du har en förtjusande läsupplevelse framför dig. Vänd 
blad och stig in i en underbar japansk whiskyvärld.

Sammy Davis Jr har gjort reklam för Suntory-whisky i Japan i 
likhet med Sean Connery och Francis Ford Coppola, vars dotter 
Sofia gjorde spelfilmen 'Lost in Translation' om fenomenet.

Naket säljer. En konkubin med ett glas 
Akadama, Toriis framgångsrika sötvin. 
Affisch från cirka 1920.

Torys var whiskyn för ungt folk i farten. 
En billig andraklasswhisky, ändock 
trendriktig. Visst är det David Niven?



Bara döda fiskar flyter med strömmen 
menar författaren Åke Mokvist som do-
kumenterat människor som på olika 
sätt lever utanför samhällets ramar. Han 
väcker frågan om det i dagens samhälle 
verkligen är tillåtet att välja sitt eget sätt 
att leva. De ovanliga människorna har 
ofta stora kunskaper om naturen, de är 
vanligen dåliga konsumenter och bidrar 

mycket lite till vår tillväxtjakt eller vår 
miljöförstöring. Men de besitter stora 
kunskaper och är vana att klara sig själva. 
Ungefär var fjärde människa Mokvist be-
sökt saknar elektricitet och rinnande vat-
ten och de varken vill eller kan anpassa 
sig till vår samhällsstruktur. De ovanliga 
gavs ut första gången år 2000 och har se-
dan dess tryckts om ett antal gånger.

De Ovanliga
Människor som går mot strömmen

Åke Mokvist

Inbunden, illustrerad, 210 x 225 mm, 256 sidor,  form Göran Eklund, isbn 978-91-85581–00-9

Do all people have the same rights and values? 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.
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Gemensamt för alla människor i böck-
erna om ”de ovanliga” är att de värdesätter 
friheten högre än tryggheten. De är män-
niskor som betraktar samhället utifrån 
utan datorer och mobiltelefoner. Dessa 
människor är starka och envisa men får 
ofta betala ett högt pris för sitt levnads-
sätt. I den andra boken om ovanliga män-

niskor berättar författaren hur det har 
gått för de som medverkade i första bo-
ken  Här presenteras också ett antal nya 
personligheter. Sex år har förflutit mellan 
böckernas utgivning och flera av dessa 
modiga människor är idag avlidna men 
de finns bevarade i dessa två böcker. 

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.

BACKLIST

Inbunden, illustrerad, 210 x 225 mm, 312 sidor, form Göran Eklund, isbn 978-91-85581–01-6
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De Ovanliga 2
Där friheten är viktigare än tryggheten

Åke Mokvist

”Vi har blivit intressanta bara för att  
allt annat har förändrats”
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Det är en allmänt utbredd åsikt att män-
niskan måste vara djurets ledare för att 
ett samarbete överhuvudtaget ska vara 
möjligt. Men är en hierarkisk struktur 
verkligen den enda självklara ordningen? 
Sökandet efter svar förde författaren ut 
på en resa, som kom att sträcka sig över 
flera världsdelar. Slutligen hamnade hon 

på ett stuteri utanför Amman, med ara-
biska fullblodshästar som tidigare tillhört 
Kung Hussein av Jordanien. Alla Kung-
ens Hästar är en berättelse om hopp, om 
självrannsakan, om vikten av att våga 
följa sina drömmar samt att ha mod nog 
att gå sina egna vägar. Boken finns även i 
engelsk upplaga.

Alla Kungens Hästar
All The King ś Horses

Emelie Cajsdotter

Inbunden, illustrerad, 170 x 225 mm, 318 sidor, form Michel Hjorth, isbn 978-91-85581–22-1
English edition, paperback, illustrated, w 170 x h 225 mm, 318 pages, isbn 978-91-85581–44-3

Is it necessary to be dominating in the handling of animals? And is a hierarchal structure the only possible order? 
The search for an answer took the writer on a worldwide journey, finally ending up on a stud farm in Amman 
with the horses once belonging to the late King Hussein.
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Att kommunicera med djur eller växter 
handlar om så mycket mer än ord. Det 
inbegriper alla sinnen, syn, hörsel, smak, 
lukt och känsel. För ett ögonblick stiger 
man in i den andres värld. Det sägs att 
när eleven är redo visar sig läraren. En av 
författarens första lärare kom till henne då 
hon var elva år. Det var en ilsken ponny 
vid namn Pyret som vägrade förminska
sig, eller avstå från sin egen styrka. Den-
na ponny var det första djur som Emelie 
Cajsdotter upplevde en djupare kom-
munikation med. Boken är skriven på 
uppmaning av Pyret och tillägnad katten 
Zanders berättelse. Den 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. Tiden är människans 
största fiende”, sa Zander. ”Ni kan förstå 
och analysera, ni människor, men ni har 
glömt hur man upplever det som verk-
ligen 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. Detta är en reviderad upplaga. 
Boken utkom första gången år 2002.

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.

BACKLIST

Inbunden, illustrerad, 170 x 225 mm, 318 sidor, form Michel Hjorth, isbn 978-91-85581–31-3
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Zander och Tiden
Emelie Cajsdotter

ALLA KUNGENS HÄSTAR
Emelie Cajsdotter
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BJÖRNJÄGARN – En roman om en myt
Sten Björnulfson

En stor del av sitt liv levde den mytomspunne Björnjägarn eller Nils Rundgren som hans namn var, som 
luffare i Bergslagen. Liljevalchs vårsalong antog på slutet av 60-talet tre av hans naivistiska målningar vilket 
medförde att Björnjägarn blev riksbekant. Romanen berättar historien och myterna kring denne märklige 
luffare. Boken är skriven i romanform och utkom första gången år 1994.

This book tells us the storyabout the myth of the “Bear hunter” the naivistic painter with work exhibited at Liljevalchs Art 
exhibition Hall in Stockholm.

www.balkongforlag.se               

BJÖRNJÄGARN
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BJÖRNJÄGARN — En roman om en myt
Sten Björnulfson  

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

ISBN 978 - 91- 85581-18- 4
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Inbunden, illustrerad
210 x 225 mm, 220 sidor
form Michel Hjorth
isbn 978-91-85581–18-4

Liverna/ The Livs 
Juki Nakamura

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 berättas här livernas 
historia. 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. 

The Livs. Th is 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.

20 21

4 Tillsammans igen, en kort sommar. Paulis Krasons med sonen Mintauts och dottern Inta.

1 Livet är en förberedelse för döden. Slakt på gårdstunet i Mazirbe..

Flexband, illustrerad
186 x 250 mm228 sidor
form Michel Hjorth
isbn 978-91-85581–12-2
the livs 
isbn 978-91-85581–13-9  
Boken tilldelades  
”Svensk Bokkonst 2008”

Hemvärnsgubbar & Militärer
Hanseman Calås

Författaren Hanseman Calås (1936 – 2010) har letat i arkiven, spårat upp gulnade fotografier och intervjuat
militärhistoriskt bevandrade personer för att få fram underlaget till denna bok. Materialet i boken har sin 
tonvikt på frivillighetsförsvarets framväxt från runt år 1850 till det moderna hemvärnet som numera är en 
folkrörelse. 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.

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.

Inbunden, illustrerad
210 x 225 mm, 192 sidor
form Michel Hjorth
isbn 978-91-85581-02-3

JAMES BOND – Det regnar aldrig i en Bondfilm 
Yvonne Linder

James Bond är tidernas superhjälte och en av filmhistoriens 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.

James Bond is all-time superhero and one of film histories most profitable characters who has had great influence over the 
actionfilms development. Bond’s world is fantasy in the real world. The first film came in 1962 and since then the number is 
up in 22 films. This fact-filled paperback includes everything you need to know about Bonds world – Bond, the Bondgirls, the 
villains, M, Q, the exotic places, music, stunts and special effects.
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”You are more than just a beautiful woman!”
Bond till Holly Goodhead i Moonraker

I de tidiga Bondfilmerna används mycket ironiserande 
och humor. Ofta för att försvara tuffheten i attityden som 
Bond och Bondbrudarna emellanåt har mot varandra. Kom
mentarer eller ordväxlingen mellan dem kan ibland spegla 
medvetenheten om svårigheten att bryta konventionen om 
att Bond är manlig, i den mening att han är den som alltid 
klarar allt på egen hand. Filmerna var unika för denna tid, 
ingenting liknande hade gjorts tidigare.
 Flemings Bond var av uppfattningen att mannens do
minans var det naturliga förhållandet mellan könen. Om 
Flemings romaner har några kritiker sagt, att det inte 
fanns någon som helst etik eller moral i böckerna. Flera 
av böckerna blev dessutom förbjudna i vissa länder, där 
man menade att Fleming med sina romaner uppmanade 
människor till bland annat rasfördomar.
 Amis har i sin bok undersökt Bonds kvinnosyn som 
den framställs i böckerna. Exempelvis var den Bondska 
uppfattningen att kvinnor visserligen kan köra både sä
kert och försiktigt, men att de sällan var första klassens 
bilförare och att han var extra försiktig då han hade med 
dem att göra. 
 I boken Thunderball står att läsa. ”Fyra kvinnor i en 
bil var enligt hans uppfattning rena döden och två kunde 
vara livsfarliga. Kvinnor kan aldrig hålla tyst i en bil och 
de måste nödvändigtvis se varandra i ögonen när det 
talar. De verkar som om de inte tror att ett utbyte av ord 
är tillräckligt”. 
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Pocket, illustrerad
110 x 178 mm, 256 sidor
form Michel Hjorth
isbn 978-91-85581-33-7
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Tretti Knyck!  
Mopeden i Sverige 

Claes Johansson

Hårt drabbad blev den unge Claes Johansson, som en välsignad dag år 
1982 äntligen fick sin första moped och körde 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 genom-

designade ”fartvidundren”. 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. 

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. This book takes you back to a feeling between fiction and reality.

Inbunden, illustrerad, 210 x 225 mm, 146 sidor
form Jan Olsson, isbn 978-91-85581–25-2

Adrenalin innehåller läckra actionbilder 
och information om sporterna skidor, 
snowboard och downhillcykling på hög 
nivå. Att folk kastar sig ut för klippor över 
tio meter, eller hoppar i kickar stora som 
flervåningshus kan se ut som dårskap för 
många, men för fotografen Johan Ståhl-
berg är det vardag. Johan lyckas med sina 

fartfyllda bilder fånga sporterna på ett 
mycket personligt sätt. Att få fram bilder 
med starka färgkompositioner och konst-
närliga drag är för honom grundläggande. 
Blandat med de snabba actionbilderna 
presenteras även ett urval av profiler inom 
de olika sporterna bland andra Jon Olsson 
och Lisa Miskovsky.

Adrenalin
Johan Ståhlberg

This is about sports action – beautiful breathtaking pictures showing downhill cycling, skiing and snow-
boarding. The texts are written by famous sportspeople.

BACKLIST

Inbunden, illustrerad, 207 x 297 mm, 194 sidor, form Johan Brunzell, isbn 978-91-85581–26-9
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Moppefeber
Sportiga mopeder i reklamen 

Claes Johansson

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. Moppefeber tar dig tillbaka till känslan av vakuum mellan dröm och verklighet. Här ges möj-
lighet att frossa i ett stycke utvald reklamhistoria med Crescent, DBS, Monark, Puch, Zündapp, Suzuki, 
Yamaha och många andra modeller. Hundratals reklambilder på de stekheta sportmopparna som en gång 
för alla gjorde upp med mopedens ursprung presenteras i denna bok.

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. This book takes you back to a feeling between fiction and reality.

Inbunden, illustrerad, 210 x 225 mm, 240 sidor
form Jan Olsson, isbn 978-91-85581-28-3

Foto Johan Ståhlberg
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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 an-
nat. 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 fanta-
sin flyga och bygg din egen drake och ge dig ut i naturen och lek!

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

Inbunden, illustrerad, 172 x 270 mm, 128 sidor
form Marina Wiking, isbn 978-91-85581-06-1

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«. De första portugisiska upp-
täckarna såg inte bara det strategiska vär-
det i en utpost mitt i Atlanten, utan även 
öarnas överväldigande och storslagna 
natur.  Boken 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 som fått namnet Azorerna. 
Materia let är samlat under en lång tid av  
geologerna Otto Hermelin och Martin 
Jakobsson, båda verksamma vid Stock-
holms Universitet. Boken är rikt illustre-
rad med en mängd vackra bilder.

AZORERNA
Nio öar mitt i Atlanten

Otto Hermelin & Martin Jakobsson

Several visitors have been to the Azores, 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.

BACKLIST
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Inbunden, illustrerad, 240 x 225 mm, 288 sidor, form Petra Meyer-Linderoth, isbn 978-91-85581–35-1
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Bygg din egen trä – KAJAK
Anders Jalakas

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. Hur man 
väljer längd och bredd och hur man konstruerar, bygger och ytbehandlar sin kajak. Hela processen rikligt 
illustrerad med skisser, ritningar och fotografier Detta är en bok för dig som tycker om träbåtar och doften 
av våt fernissa och för dig som vill att din kajak ska vara en njutning att konstruera, bygga, paddla och se på. 

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.

265 x 170 mm, 164 sidor 
form Sven Ljung, isbn 978-91-85581-15-3
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Runt Sveriges kuster har människor se-
dan urminnes tider uppfört sjömärken 
av olika slag. Vissa av dem är vackra som 
konstverk. De har stått intakta i mans-
åldrar men anses inte längre nödvändiga 
för sjöfarten. Man får leta mycket länge 
om man ska kartlägga och avbilda Sveri-
ges alla sjömärken. Ingen vet hur många 
de är eller var alla står. Denna bok är ing-

en komplett förteckning över sjömärken, 
de vackraste och mest spektakulära har 
valts ut. I Sjömärken - Kustens Konstverk 
dokumenterar och fotograferar Magnus 
Rietz tillsammans med konstnären Gö-
ran E Johansson (1941-2009) ett urval 
av dessa skönheter. Numrerad, signerad 
upplaga. Levereras i kassett. 

SJÖMÄRKEN
Kustens Konstverk

Magnus Rietz & Göran E. Johansson

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 civilization.
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Inbunden, illustrerad, 340 x 490 mm, 204 sidor
form Johan Brunzell, isbn 978-91-85581-03-0

Posters 
Stort Märke, 700 x 1000 mm, isbn 978-91-85581–19-1
Små Märken, 700 x 1000 mm, isbn 978-91–85581–20-7

Följ med på en resa till en rad märk-
ligheter. Skärgården är full av stängda 
glömda, okända och gömda, ställen. 
Fotografen Magnus Rietz är ständigt på 
jakt efter dessa märkligheter. En bland-
ning har han satt samman och presen-
terar i denna bok. Leta dig fram i mörka 

bortglömda bergrum, flyg över havsvid-
derna i Kustbevakningens spaningsplan. 
Kliv ner i ett kokande ångmaskinrum, ro 
ut till ytterskären bland sjungande sälar 
samt besök en rad andra sällan skådade 
ställen i Stockholms Skärgård. Boken är 
rikt illustrerad med vackra bilder.

Sällan Sett
i Stockholms Skärgård

Magnus Rietz

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.

BACKLIST

Inbunden, illustrerad, 217 x 310 mm, 216 sidor, form Johan Brunzell, isbn 978-91-85581-21-4
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Serkan Gûnes menar att en bild kan vara 
som ett musikstycke där han som foto-
graf blir kompositören. Den dagen han 
upptäckte magin i att se på storstadsna-
turen genom kameraögat bestämde han 
sig för att bli fotograf på heltid. Han fas-
cinerades den cykliska förändringen av 
landskapet, som han inte var van vid från 
sitt hemland Turkiet. Idag är han en etab-
lerad naturfotograf som blev utsedd till 
”Årets naturfotograf 2009”. Med kameran 

runt halsen och ett SL- kort i fickan begav 
han sig iväg ut i Stockholms fantastiska 
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 vass-
rugge. Form, färg, struktur – och spän-
ningen 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.

Stockholm
Sjön, Skogen & Skärgården

Serkan Gûnes

Inbunden, illustrerad, 220 x 276 mm, 208 sidor, form Michel Hjorth, isbn 978-91-85581- 36-8
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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
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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 seemingly simple and trivial and 
started gathering materials for a beautiful book with three themes, Forest, Sea and Archipelago. Serkan 
Gûnes is awarded “Best Nature Photographer 2009”.

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 illust-
reras med flera av Tillianders färgsprakande skärgårdsmålningar.

Here continues Bo Tilliander 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 årtion-
den 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
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Detta är berättelsen om hus som präglat 
stad och landsbygd i 150 år. En fängslande 
historia om arkitektur, från ortens medel-
punkt på artonhundratalet till komplex 
kommunikationsnod i vår tid. Boken 
visar stationshus präglade av  dynamisk 
rörelse och stilla väntan med rum förtä-
tade av minnen och fasader laddade med 
tidens tecken. Att Sveriges stationshus är 

en talrik och mångfasetterad kulturskatt 
framgår av denna bok. Arkitekturfoto-
grafen Krister Engström har återupptäckt 
och dokumenterat en mängd vackra sta-
tionshus från Riksgränsen till Smygehuk. 
Arkitekturprofessorn Gunilla Linde Bjur, 
har skrivit texter och samtidigt tecknat 
bilden av en byggnadstyp som ständigt 
speglar sin tids arkitekt ursyn.

Stationshus
Järnvägsarkitektur i Sverige

Gunilla Linde Bjur & Krister Engström

Inbunden, illustrerad, 210 x 270 mm, 512 sidor, formgivare Petra Meyer – Linderoth  
isbn 978-91-85581-16-0
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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.

Foto K
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GAMLA STAN
En stad i staden / City between the bridges

Christer Löfgren & Anne Östman

Staden mellan broarna eller Gamla Stan som blivit det officiella
namnet på denna stadsdel är en liten ö. 750 år av Sveriges historia 
finns på 42 hektar Följ med på en vandring genom gatorna, grän-

derna och in på bakgårdarna. 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. Texten 
skriven av Anne Östman skildrar Gamla Stan och hur människor levde då och nu. Svensk och engelsk text.

Upon the 42 hectares of land, exist 750 years of Swedish history. The city between the bridges, officially named the Old Town is 
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. Text in English and Swedish.

Inbunden illustrerad, 245 x 225 mm, 324 sidor
form Eva Lena Johansson, isbn 978-91-85581–05-4

VAXHOLM 
Fyra årstider / Four seasons  

Christer Löfgren & Anne Östman

Christer Löfgren vill med sina vackra bilder skildra livet och ögon-
blicket i den lilla skärgårdsstaden under fyra årstider ett helt vanligt 
år. Det bästa 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 punschveran-
dor där det förr ofta hölls kalas, kan ge en längtan till svunna tiders 
skärgårdsidyll. 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. Texter på svenska och engelska.

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 fer-
ries 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. Texts in English and Swedish.

Inbunden, illustrerad, 245 x 225 mm, 290 sidor
form Eva Lena Johansson, isbn 978-91-85581-04-7
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De röda husen / The Red Houses
Ralph Edenheim

I texter av kulturhistorikern och antikvarien Ralph Edenheim 
ges många inblickar i den svenska rödfärgstraditionen. Boken är 
rikligt illustrerad med färgfotografier. Finns även i engelsk utgåva.

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, english edition, isbn 978-91-7988-273-0

BACKLIST

Hantverket i gamla hus
Svenska byggnadsvårdsföreningen

Hantverket i gamla hus är en kunskapsrik översikt och praktisk vägledning till 
hantverk, material och till tekniker i gamla byggnader. Författarna till denna bok 
är några av Sveriges mest erfarna hantverkare, arkitekter, antikvarier inom bygg-

nadsvårdens område. 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.

Hantverket i gamla hus
• Stenhantverk  

• Murning och putsning  
• Knuttimring  

• Snickeri  
• Glasmästeri  

• Måleri  
• Smide och gjutning  

• Plåtslageri  
• Stuck  

• Kakelugnsmakeri
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Hantverket i gamla hus är en kunskapsrik översikt 
och praktisk vägledning till hantverk, material och 
tekniker i våra gamla byggnader. Här ges även råd 
och anvisningar om hur man bäst går till väga vid 
underhåll och reparation.

Författarna är några av Sveriges mest erfarna 
hantverkare, arkitekter och antikvarier inom  
byggnadsvårdens område. I boken behandlas 
de tio vanligaste hantverken: sten, mureri, knut-
timring, snickeri, glasmästeri, måleri, smide samt 
plåtslageri, stuck och kakelugnsmakeri. Till varje 
hantverk ges en kortfattad historik, beskrivning av 
material, verktyg och utförande samt redogörelse 
för de vanligaste skadorna och hur de åtgärdas.

Hantverket i gamla hus är rikligt illustrerad och 
försedd med pedagogiska steg för steg-teckningar. 
Den vänder sig till byggnadsintresserade av alla 
slag – husägare och fackfolk som vill sätta sig in i de 
traditionella hantverksteknikerna och medverka till 
en varsam vård av vårt byggnadsarv.

Hur hus byggdes förr
Kerstin Barup

 
Stenhantverk 
Tord Andersson och  
Mats Johansson

 
Murning och putsning
Ewa Sandström Malinowski och 
Tommy Johanssson

 
Knuttimring
Ingela Broström och  
Roland Åkerman

 
Snickeri
Per Rydberg och  
Sven-Erik Sihlberg

 
Glasmästeri
Catherine Paues von Arnold och 
Svante Ringström

 
Måleri
Ralph Edenheim och  
Thomas Lundqvist 

 
Smide och gjutning
Olof Antell och  
Tore Stenfelt

 
Plåtslageri
Jan Lisinski och  
Rolf Svensson

 
Stuck
Ulf Leijon

 
Kakelugnsmakeri
Margareta Cramér och  
Rolf Lundholm

Tecknade illustrationer av  
Hans Mårtensson.

Omslagets framsida: 
Trapphus i ett arbetarbostadshus från  
sekelskiftet 1900 i Gröndal, Stockholm. 
Fotografi av Göran H.Fredriksson.

Svenska föreningen för byggnadsvård  
i samarbete med Balkong Förlag

Balkong 

Balkong Förlag 
ISBN 978-91-85581-09-2

Inbunden, illustrerad, 170 x 273 mm, 208 sidor  

form Dick Norberg & Sven Ljung,  isbn 978-91-85581–09-2

Frågor och svar om byggnadsvård
Roger Lindbom & Vicki Wenander

Svaren på frågorna i boken kan ses som en första vägledning som kan komplet-
teras med råd och specialstudier för varje enskilt hus. De 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 un-

derhålla 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
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Luft / Air
Swegon 

LUFT/AIR är boken för fackfolk som bidrar till att öka medvetenheten om 
inomhusluftens betydelse för människans hälsa och välbefinnande. Här för-
klaras 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.

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.

Inbunden, illustrerad, 190 x 289 mm, 624 sidor
form Torbjörn Lenskog, isbn 978-91-977443-0-0 
Air, english edition, isbn 978-91-977443-1-7

Berg för byggande
Sveriges Bergmaterialindustri

Med krossat berg, naturgrus och återvunnet material bygger vi vägar och 
järnvägar eller tillverkar asfalt och betong. Bergmaterial är nödvändigt för att 
bygga och utveckla infrastruktur och bostäder. Boken Berg för byggande är en 
introduktion till bergmaterialindustrin och den grundläggande kunskapskäl-
lan för alla som producerar, upphandlar och använder bergmaterial. Den vän-

der 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.

BERG 
FÖR 

BYGGANDE
Om bergmaterialindustrin

Inbunden, illustrerad, 135 x 225 mm, 70 sidor
form Göran Eklund, isbn 978-91-85581–14-6
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Catalina
Resor över land och i luften  

Birger Sjöberg

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

Together with the author’s rich descriptive language, vividly capturing the atmosphere and feeling of places, people and situa-
tions you will here follow eight stories of travel to different parts of the world in a DC3, on steam trains, cars and motorcycles, 
telling tales.

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

Tro, Hopp & Kärlek 
Per Agne Eklund

I Per Agne Eklunds roman finns allt i fråga om ruggiga miljöer, skumrask, fattig-
dom, gudstro och drömmar om ett bättre liv någon annanstans. Men även dröm-
men om kärleken, både den rena, klara och den något mer handgripliga, driftsstyr-

da 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 …

This is a fiction book about 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.

Inbunden, illustrerad, 140 x 225 mm, 204 sidor
illustration Jessica Linder, form Michel Hjorth
isbn 978-91-85581-10-8

BACKLIST
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förorten börjar med torget  

offentliga rum
Samfundet St Erik 2011

Balkong Förlag

En bok kan vara en värdefull del av ett företags
marknadsföring – uppdragsutgivning

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 projektledning, 
formgivning, och redaktionell språkbearbetning. Den färdiga boken kan vi sedan 
också lagerhålla, distribuera och fakturera. Ovan visas ett urval av de senaste 
produktionerna.

UPPDRAG

Balkong Förlag är ett oberoende fakta boks
förlag, etablerat våren år 2006. Grund

tanken är vackra böcker med hög kvalitet 
och lång livslängd. För oss är en oläst bok, 
en ny bok! Utgivningen består huvudsak

ligen av illustrerad facklitteratur inom 
många olika ämnen. Vi riktar oss till bok
älskare som förstår att uppskatta kvalitet. 

Vi tycker att det är viktigt att produktionen 
sker i ett nära samarbete  förlag, författare, 
fotograf och formgivare. Ambitionen är att 

producera första upplagorna i Sverige. Våra 
böcker finns hos välsorterade återförsäljare.

www.balkongforlag.se

Frihetstidens
inredningar på
Stockholms Slott
Om bekvämlighetens och
skönhetens nivåer

Bo Vahlne

balkong
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