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Imagine Art 

Konsten 
på Wanås 

Imagine Art 

Konsten 
på Wanås 

inbunden, illustrerad 
220 x 295 mm, 272 sidor 
form Mattias Givell 
foto Mattias Givell och  
Anders Norrsell 
isbn 978-91-85581–70-2

Patrick Amsellem, Ann Hamilton, Robert Malpas
Elisabeth Millqvist, Griselda Pollock , Ann-Sofi Sidén
Björner Torsson, Marika Wachtmeister 

Mötet mellan samtidskonst, ett medeltida slott och ett ekologiskt 
jordbruk är en unik kombination. Wanås är en plats där konst, natur 
och historia förenas. Boken samlar flera perspektiv och infallsvinklar 
åren 1987 - 2012. Bild och text skildrar konsten och uppbyggandet av en 
skulpturpark långt bortom allfarsvägar. Texterna blickar tillbaka, för-
djupar och ser framåt. Grundaren Marika Wachtmeister beskriver långa 
samarbeten och ett urval större projekt med konstnärer. I en intervju 
av Patrick Amsellem, chef på Skissernas Museum, Lund berättar hon 
om utvecklingen från källarprojekt till konstinstitution, hur platsen i den 
skånska bokskogen av internationella konstnärer förvandlats till ett cen-
trum för samtidskonst. Konstnärerna Ann Hamilton och Ann-Sofi Sidén 
ger inblick i sina konstverk och projekt på Wanås. Konstvetare Griselda 
Pollock betraktar konstsamlingen som byggts upp i parken och tar fasta 
på de kvinnliga konstnärerna. Elisabeth Millqvist, verksamhetschef och 
konstnärlig ledare sedan 2011 skriver om nya visioner, att vidga världen 
på Wanås och om de senaste konstprojekten. Boken är rikt illustrerad 
och följer konsten under skiftande årstider. Svensk och engelsk upplaga.
                 

IMAGINE ART – Konsten på Wanås

IMAGINE ART – in Nature at Wanås  In this new book the history of establishing 
a sculpture park off the beaten track is told with photographs and in texts. The 
Wanås estate is dominated by art, history and nature. The mixture of contemporary 
art, a medieval castle and an organic farm creates a unique combination which the 
reader can grasp through the many illustrations. The book Imagine Art in Nature at 
Wanås gives a perspective on the last 25 years, 1987-2012, as well as points out new 
visions.The texts looks in depth at Wanås history and future as it follows the art 
ever changing seasons in a richly illustrated publication.
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Jacob Dahlgren  
Primary Structure, 2011  

Yoko Ono 
Wish Trees for Wanås

Dan Graham
Two Different Anamorphic 
Surfaces, 2000

foto wanås foto wanås 

foto anders norrsell

hard cover, illustrated 220 x 295mm, 272 pages, design Mattias Givell isbn 978-91-85581–75-7



Marit Stigsdotter
Bertil Hertzberg

trädet, människan 
och naturen

Balkong

Björk 

Björk -omslag-2.indd   6 2012-08-24   16:36:07

inbunden, illustrerad 
220 x 276 mm, 272 sidor 
form Petra Meyer-Linderoth 
isbn 978–91–85581–68-9

Björken intar en särställning bland träd i barrskogslandet Sverige. 
Undersökningar bekräftar att björk är landets populäraste trädslag. 
Björken växer överallt, från Skåne till Norrbotten och går inte att för-
växla med andra träd. Även den mest botaniskt ointresserade känner 
igen en björk när han ser den. 
Boken berättar om björken som en del av vårt kulturarv och  
vad den har använts till genom tiderna, men också vad den betyder 
idag och i framtiden. Här finns björkens samspel med andra orga-
nismer i naturen, evolution och ekologi. Vi möter människor som 
har en särskild kunskap och relation till björken. Björkvins tillverkare, 
skogsgenetiker, möbelsnickare, segelflygare, slöjdare och allergi-
forskare, liksom historiska personer och livsöden. Vi får även läsa  
om björken i folktron och konsten. Boken är rikt illustrerad med 
foton som är överraskande, underfundiga och vackra.

BJÖRK– trädet, människan och naturen

In Sweden, the birch has a special place among the trees in the forest. Studies confirm 
that it is the country's most popular tree species. The book describes encounters with 
people who work or socialize with birch in any form. For example, the manufacturer of 
birch wine, forest geneticist, cabinetmaker, gliders, woodworkers and allergy researchers, 
as well as stories about historical people and life stories. We also read about the birch in 
folklore and art, or those who are experimenting with giving the wood new properties.

NYHETER
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Marit Stigsdotter 
Bertil Hertzberg

foto bertil hertzberg
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PHOTOGRAPHY
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inbunden, illustrerad 
290 x 270 mm, 216 sidor 
form Michel Hjorth 
isbn 978–91–85581–71-9

Numrerad och signerad  
upplaga, 375 exemplar

Fotografen Christer Löfgren vill att hans bilder ska förmed-
la det känsloläge han själv hade vid fototillfället. Han har 
på sina resor över hela världen alltid minst två kameror 
med sig. Bilderna blir på detta sätt mycket spontana och 
ambitionen är att de ska bli så naturliga som möjligt, aldrig 
arrangerade eller ordnade. Christer använder inte stativ el-
ler blixt utan bilderna är ögonblickliga, för att vi som tittar 
på bilderna ska kunna känna stämningen. Hans ambition 
är sedan att göra så lite som möjligt i efterbehandlingen, 
endast lättare ljus-färgkorrigeringar och beskärningar. 
Här har han samlat en mängd bilder från sina resor som 
närgånget berättar om gatulivet världen över.

STREET – photography

Photographer Christer Löfgren wants his images to convey the emotional state he 
had at the time of shooting. The images in this way become very spontaneous and 
the aim is to make them as natural as possible, never arranged or organized. He has 
accumulated a wealth of images from his travels which intrusively talks about street 
life around the world. Limited edition 375 signed copies.

NYHETER
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Christer Löfgren



inbunden, illustrerad 
290 x 270 mm, 216 sidor 
form Michel Hjorth 
isbn 978-91–85581–72-6

Numrerad och signerad  
upplaga, 375 exemplar

Fotografen Christer Löfgren har rest runt i Tibet sedan 
år 1974 och sett den snabba förändringen. De kulturella 
särdragen förändras i snabb takt. Allt blir utslätat och 
likriktat - på gott och ont. Innan allt försvinner eller 
förändras vill Christer med sina bilder dokumentera 
människor och miljöer i Tibet. Här visas fester, häst-
tävlingar, ceremonier, nyårsfirande med mera. De snabba 
förändringarna har gjort att man får söka sig längre ut på 
landsbygden för att hitta genuina miljöer, sammanhang 
och människor. Arbetet med bilderna har tagit lång tid 
på grund av många olika omständigheter. Alla bilder är 
tagna i ögonblicket, inget stativ eller andra arrangemang 
har används. 

TIBET 

Photographer Christer Löfgren has traveled in Tibet since in 1974 and seen the rapid 
change. Before everything disappears or changes he wants with his photographs do-
cumenting people and places in Tibet. Here we can see feasts, horse races, ceremonies, 
New Year celebrations and more. All images are captured in the moment, no tripod or 
other arrangements are used. Limited edition 375 signed copies.

NYHETER
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NYHETER

As 
time 
goes 

   by...
BALKONG

YVONNE LINDER

Here are a variety of trivia about the moving images childhood to the present. Symbo-
lic images mixed with quotes and other fun facts about movies, actors, directors and 
other filmworkers.

inbunden, illustrerad 
148 x 210 mm, 96 sidor 
form Michel Hjorth 
isbn 978-91–85581–73-3

Yvonne Linder  

As times goes by …
Film är en konstform med ett alldeles eget språk. Film, TV  
och  digitala medier får också allt större betydelse i våra liv.  
I filmens värld skapas legender både på och utanför filmduken. 
Laurence Olivier lär en gång ha sagt, "You need to be a bit of a 
bastard to be a star". Hollywood har självklart ett stort utrymme  
i denna bok. Det är ju här den stora industrin startade och pågår, 
men blicken vänds även till andra för filmen betydelsefulla 
fenomen. En film har olika mening och betydelse beroende på 
betraktaren och det är exempelvis stor skillnad på det vi ser och 
det vi hör i film, då ljudet kom fick filmen en helt annan dimension 
än den tidigare haft. 
Här blandas en mängd trivia om den rörliga filmens barndom fram 
till nutid. Symboliska bilder blandas med under fundiga citat och en 
mängd annan underhållande fakta om skådespelare, regissörer och 
andra filmarbetare presenteras.

”Too much of a good  
thing is wonderful” 

mae west
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Arkitekter & Fasader i Göteborg

inbunden, illustrerad 
220 x 276 mm, 240 sidor 
form Michel Hjorth 
isbn 978-91–85581–54-2 

Tillsammans skildrar arkitekten Gunilla Linde Bjur och 
fotografen Krister Engström en epok i Göteborgs historia 
från 1800-talets mitt till tiden efter sekelskiftet 1900.  
Göteborgs byggnader levandegörs på ett sätt som gör varje 
stadspromenad till en unik upptäcktsfärd. Arkitekter och 
deras hus presenteras i kronologisk ordning. Att betrakta 
en fasad kan vara lika utmanande som att möta en okänd 
människas ansikte. Vid ett hastigt möte kan fasaden verka 
likgiltig, lockande eller från stötande. En detalj kan hejda 
blicken och skapa nyfikenhet. 

To regard a facade can be as challenging as to meet an unknown person's face. At a 
hasty meeting may seem indifferent facade, attractive or repulsive. Together depicts 
architect Gunilla Linde Bjur and photographer Krister Engström an era of Gothen-
burg's history from the nineteenth century to the period after the turn of the twentieth. 
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Gunilla Linde Bjur och Krister Engström
STATIONSHUS – Järnvägsarkitektur i Sverige

inbunden, illustrerad, 
210 x 270 mm, 512 sidor 
form Petra Meyer-Linderoth 
isbn 978-91-85581–16-0

Att Sveriges stationshus är en talrik och mångfasetterad kul-
turskatt redovisas i denna bok. Stationshusen är präglade av 
dynamisk rörelse och stilla väntan med rum förtätade av min-
nen och fasader laddade med tidens tecken. Här dokumenteras 
många av de hus som präglat Sveriges stads- och landsbygd i 
150 år. På 1870-talet uppfattades en järnvägsresa som någonting 
äventyrligt, tågbiljetten symboliserade en sorts frihet. Detta 
är en fängslande historia om arkitektur, från ortens medel-
punkt på 1800-talet till komplex kommunikationsnod i vår tid. 
Arkitektur professor Gunilla Linde Bjur har skrivit texter och 
samtidigt tecknat bilden av en byggnadstyp som ständigt speglar 
sin tids arkitektursyn. Arkitekturfotografen Krister Engström 
har med sin kamera återupptäckt och dokumenterat en mängd 
vackra stationshus från Riksgränsen till Smygehuk.

This is a book for train lovers and readers who are interested in architecture and 
history. The book is fully illustrated with beautiful pictures and texts written both with 
modern and historical perspective.

3 

Gunilla linde Bjur 
krister enGström

BalkonG

stationshus
Järnvägsarkitektur i Sverige

Gunilla Linde Bjur och Krister Engström

foto krister engström

foto krister engström



The book describes the architectural heritage and its artistic expression in the 
Swedish "people's house". The houses led to the change in tune with the spirit  
and intent of the houses was that they would be there for the city and its people.  
The book presents 15 houses in the people's service, from north to south. 
Illustrated with beautiful pictures.

I denna bok ”blåser vi en fanfar” för folkligheten i sin bästa skep-
nad. Författaren Barbro Larson och fotografen Eva Wernlid lyfter 
här fram en viktig och delvis bortglömd faktor i den svenska 
 demokratins utveckling – folkens hus, de offentliga mötesplatserna   
– öppna för alla. I boken beskrivs det kulturarv som dessa bygg-
nader utgör, både beträffande sitt arkitektoniska och konstnärliga 
uttryck och den verksamhet som idkats och fortfarande bedrivs. 
De hus och verksamheter som förmått att förändras i samklang 
med tidsandan och dess nya behov, är också de som överlevt som 
hus i folkets tjänst. Husen kom till i en tid av framtidstro och om-
sorg om de breda folklagren. De bästa formgivarna, arkitekterna, 
entreprenörerna och konstnärerna anlitades. Folkets hus- 
rörelsens hus blev tydliga exempel, liksom många kommunal- 
och stadshus. Skönhet och kvalitet var hela folkets angelägenhet, 
arkitekter och formgivare var allmänt kända och man talade om 
en ”vackrare vardag”. Femton hus från norr till söder presenteras 
med text och vackra bilder.

Hus i folkets tjänst

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

 

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

HUS I FOLKETS TJÄNST
BARBRO LARSON & EVA WERNLID

BALKONG
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978-91-85581-67-2

www.balkongforlag.se
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inbunden, illustrerad 
210 x 225 mm, 168 sidor 
form Michel Hjorth 
isbn 978-91-85581–37-5

Från Oil Creek i Pennsylvania, med skonare sjömil efter sjömil över Atlanten, 
Nordsjön och Östersjön fram till Stockholm. Från Stockholm över Mälaren och 
genom Strömsholms kanal, fram till Oljeön.  Så gick frakten av råolja när Pehr 
August Ålund startade Engelsbergs Oljefabrik 1875.  En galen idé, kan tyckas, men 
Ålund visste vad han gjorde. Oljefabriken placerades mitt i  korsvägen mellan 
kanalfrakt och järnväg och mitt i marknaden – de många bruken i Bergslagen. 

Om Oljeäventyret i Engelsbergs skriver journalisten Kersti Kollberg i denna bok 
med ett stort antal bilder, nytagna av fotografen Björn Ullhagen och gamla bilder 
från den tid det begav sig. Vi får vandra genom Oljefabrikens många vinklar och 
vrår, följa Pehr August Ålunds märkliga levnadsbana, möta herrgårdsfolk och 
oljearbetare, de senares kvinnor med sin tvätt vid klappbryggan, Engelsbergs
konstnärerna och de många barnen som vuxit upp på Oljeön. Och allt med den 
hetaste råvaran på jorden just nu – den sinande oljan – i centrum.  
Vad händer efter oljan?  Vilka nya energislag kommer morgondagens entre
prenörer att erbjuda världen? Läs om det svarta guldet i Bergslagstappning.

OLJEÖN –  Ett industriminne i Engelsberg
Kersti Kollberg & Björn Ullhagen

BALKONG

978-91-85581-37-5

www.balkongforlag.se
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OLJEÖN – Ett industriminne i Engelsberg
Kersti Kollberg och Björn Ullhagen

Platsen Oljeön och det intilliggande Ängelsberg med världsar-
vet Engelsbergs bruk är alla värda ett besök, inte minst för att 
platsen är så vacker. Historien om Oljefabriken är också värd 
att begrunda och kanske dra lärdom av. Här möts historia och 
framtid mitt i Bergslagen, i hjärtat av det gamla Järnbäraland. 
Oljeön är veterligt det äldsta bevarade oljeraffinaderiet i världen. 
Ön ligger 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. 
Vi får vandra genom Oljefabrikens många vinklar och vrår, vi 
möter herrgårdsfolk och oljearbetare, Engelsbergskonstnärerna 
samt de många barnen som vuxit upp på Oljeön. Om äventyret 
skriver journalisten Kersti Kollberg. Fotografen Björn Ullhagens 
bilder blandas med historiska bilder som illustrerar texten.

Oljeön is situated in the middle of the lake Åmänningen in Bergslagen. Today Oljeön 
is an industrial heritage and knowledge as the oldest oilrefinery in the world. We'll walk 
through oil Factory many nooks and crannies, we meet peoplé s mansion and oil workers, 
Engelsbergartists and the many children who grew up on Oljeön.
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BOSTAD ÄR ETT VACKERT ORD

inbunden, illustrerad, 225 x 225 mm, 216 sidor 
form Sture Balgård, isbn 978-91-85581–60-3

Här handlar det om bostadsarkitektur  
av arkitektkontoret Engstrand och Speek.  

I ett stort antal bostadsområden från 1960-talet och framåt har  
Engstrand och Speek utvecklat sin egen sort. 1296 är en samman-
fattning 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 bostads-
tradition. Bertil Engstrand berättar i boken om kontorets historia.  
Claes Caldenby skriver om ett urval rikt illustrerade projekt  
samt om Engstrand och Speeks egenart.

The book is about architects Engstrand and Speeeks individuality. Bertil Engstrands 
text is about the agency's history and Claes Caldenby writes about a selection of richly 
illustrated projects.

Bostad är ett vackert ord

B
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Claes Caldenby

bostadsarkitektur av 
engstrand och speek

Bostad är ett vackert ord
Bostadsarkitektur av Engstrand och Speek

I ett stort antal bostadsområden från
1960-talet och framåt har arkitekt -
kontoret Engstrand och Speek utvecklat
sin egen modell. 1296 är en samman -
fattning av det som blivit kontorets
signum, enheten på 36×36 dm som ger
lätt bygg bara hus och generellt använd -
bara rum som kan pusslas ihop till goda
lägenhets planer i bästa svenska bostads -
tradition. Genom miljonprogram met 
och 1980-talets snåla lösningar har de 
ritat bostadsområden som med sin 
intima rumslighet för vidare idéerna 
från träd gårdsstaden 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.

ISBN 978-91-85581-60-3

www.balkongforlag.se

Claes Caldenby

Olle Dahlkild, Jens Dahlkild
Ulf Frödin, Bengt Hansson, Ruth Wiberg

STADSBYGGNAD GÅNGER HUNDRA  
Detta är en bok om stadsbyggnad, om 
människan i staden och om synen på allt 
detta. Utformningen av den fysiska miljön 

påverkar människors liv. Med detta faktum som bakgrund formu-
lerar tre arkitekter, en politiker och en tecknare hundra ställnings-
taganden 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. Sam-
spelet mellan text och bild ger en poetisk dimension till läsningen.

The design of the physical environment affects people's lives. This fact puts three architects, 
a politician and an illustrator one hundred positions on urban development to attract the 
talk of the town, the life and times.

häftad, illustrerad, 210 x 220 mm, 96 sidor 
form Sture Balgård, isbn 978-91-85581–53-5

foto björn ullhagen



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

Rasmus Wærn
STENARKITEKTUR

I Boken Stenarkitektur beskriver arkitekten och arkitekturhis-
torikern Rasmus Wærn ett fyrtiotal byggnader och stadsrum där 
stenen använts särskilt genomtänkt samt några av de platser från 
vilka stenen härstammar. Fotografen Patrik Lindell har tolkat 
stenens 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. Boken är 
utgiven tillsammans med Stenindustrins forskningsinstitut.
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FRÅGOR OCH SVAR OM BYGGNADSVÅRD

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

Boken är tänkt att vara till hjälp för alla intresserade byggnadsvår-
dare att gå vidare i sitt arbete med att underhålla och restaurera sina 
bostäder – på landet eller i stan – på ett varsamt och kärleksfullt 
sätt. Svaren på frågorna i boken kan ses som en första vägledning 
som kan kompletteras med råd och special studier för varje enskilt 
hus. De pekar på möjligheter och alternativ som finns, men som 
sällan används.
This is a book with useful questions and answers about how to carefully restore and 
rebuild old buildings.

mjukband, illustrerad, 153 x 208 mm, 200 sidor, form Matilda Plöjel, isbn 978-91-85581–56-6 
 
Åsa Bensch och Hanna Fors 
STEN I DETALJ – utemiljö 
Denna bok visar några exempel på användning av natursten 
i vår utemiljö och bör i projekteringsarbetet kunna inspirera 
arkitekter och projektörer till goda detaljlösningar. 
Boken ingår i en trilogi om stenarkitektur, vars syfte är att 
vara ett inspirerande och illustrerande komplement till den 
tekniskt strikta Stenhandboken framtagen av Stenindustrins 
Forskningsinstitut.

In the book Stone architecture describes the architect and architectural historian Rasmus 
Waern forty buildings and urban spaces, where the stone has been used in particular.  
The book is published together with the Swedish Stone Industries Federation.

This book shows some examples of the use of natural stone 
in our outdoor environment and should be in the design process to inspire architects and desig-
ners to good detail solutions.The book is part of a trilogy on the 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.

mjukband, illustrerad, 153 x 208 mm, 200 sidor form Matilda Plöjel, isbn 978-91-85581–57-3 
 
Kerstin Barup och Mats Edström 
STEN I DETALJ – byggnader  
Boken är en inspirationskälla för arkitekter, projektörer  
och beställare. Den visar hur natursten kan uppfylla höga  
krav på estetik, funktion och hallbarhet för golv, entréer, 
innertrappor, väggbeklädnad, inredningsdetaljer, fasader, 
portaler, yttertrappor. Författare är arkitekterna tillika  
professorerna Kerstin Barup och Mats Edström.  
I boken finns 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.

Roger Lindbom  och Vicki Wenander

HANTVERKET I GAMLA HUS
Svenska byggnadsvårdsföreningen 

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

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

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



26

ARKITEKTUR ♦ BYGGNADSVÅRD

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 

DE RÖDA HUSEN – Ralph Edenheim 
Här presenteras röda hus och falu rödfärg vilket många för knippar 
med det som ger identitet och karaktär åt många bygder och 
landskap. I svensk byggnadstradition har de rödfärgade husen 
länge haft en särställning och i mycket fått prägla bilden av vår 
nationella byggnadskultur. 

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

inbunden, illustrerad, 200 x 223 mm, 240 sidor, form Petra Meyer- Linderoth isbn 978-91-85581-55-9

OFFENTLIGA RUM – S: t Eriks Årsbok 2011 
S:t Eriks årsbok 2011, vill visa på de historiska linjerna och 
spegla nuets stadsrum. Från kantsten till byggnadsordning, från 
medeltid till framtid, från innerstadens symbolmättade platser till 
förorternas praktik. I texten reflekteras även över vad de senaste 
decenniernas privatiseringar har inneburit för vad som tidigare 
varit allmänt och allas.

S:t Erik's yearbook 2011 would like to point out the historical lines 
and reflect on today's urban space in Sweden. 

LUFT / AIR – Swegon  
Här är boken för fackfolk som bidrar till att öka medvetenheten 
om inomhusluftens betydelse för människans hälsa och välbefin-
nande. Här förklaraskomplicerade samband på ett förståeligt sätt. 
Utgivare och producent av boken är Swegon Air Academy.  
Boken finns i svensk och engelsk version.

This is the book for professionals who help to raise awareness 
about indoor air quality impact on human health and wellbeing.  
Publisher and producer of the book is Swegon Air Academy. 
Swedish and English editions.

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

inbunden, illustrerad, 135 x 225 mm, 70 sidor, form Göran Eklund, isbn 978-91-85581–14-6

BERG FÖR BYGGANDE 
Sveriges bergmaterialindustri 
Boken är en introduktion till bergmaterialindustrin och  
den grundläggande kunskapskällan för alla som producerar,  
upphandlar och använder bergmaterial och skildrar  
produktionen i kronologisk ordning. 

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

”Att läsa en bok för första  
gången är som att finna en ny vän, 
att läsa om den är som att återse 

en gammal bekant. ”
ordspråk från kina
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Åke Mokvist 
DE OVANLIGA 
Människor som går mot strömmen

Åke Mokvist har haft förmånen att lära känna och  
dokumentera många originella människor som valt att leva 
utanför samhällets ramar. Med lyhördhet och värme har 
han i denna bok dokumenterat några av dem. Boken 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 oftast 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 besökt saknar 
elektricitet och rinnande  vatten och de varken vill eller 
kan anpassa sig till vår samhällsstruktur.  De ovanliga gavs 
ut första gången år 2000 och har sedan dess tryckts om ett 
flertal gånger.

Do all people have the same rights and value? The author Åke Mokvist has interviewed 
and photographed people who have chosen to live by their own rules. The book was first 
published in 2000 and has since then been reprinted a number of times.

Where freedom is more important than security. The book is a follow up of the  
unusual – People who walks against the current. The same people and some new  
tell their story six years later.
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inbunden, illustrerad, 210 x 225 mm, 312 sidor 
form Göran Eklund isbn 978-91-85581–01-6

Åke Mokvist 
DE OVANLIGA  2
Där friheten är viktigare än tryggheten

Alla människor är original men gemensamt för männi skorna  
i böckerna om ”de ovanliga” är att de värdesätter friheten  
högre än tryggheten. De är människor som betraktar 
samhället utifrån utan datorer och mobiltelefoner. Dessa 
människor är starka och envisa men får ofta betala ett högt 
pris för sitt levnadssätt. I den andra boken om ovanliga 
människor berättar författaren hur det har gått för de som 
medverkade i första boken samt skildrar några nya person-
ligheter. Sex år har förflutit mellan böckernas utgivning 
och flera av dessa modiga människor är idag avlidna men 
de finns bevarade i dessa två böcker. De Ovanliga 2 utkom 
första gången år 2006.

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

foto åke m
okvist



ALLA KUNGENS HÄSTAR  
ALL THE KING Ś HORSES

inbunden, illustrerad 
170 x 225 mm, 318 sidor 
form Michel Hjorth 
isbn 978-91-85581–22-1

I en hästflock sker prövningar ofta genom fysisk konfrontation som 
för oss människor kan uppfattas som maktkamper. Men syftet är 
aldrig att bryta ner den andre eftersom en svag individ med dåligt 
självförtroende inte är till gagn för flockens överlevnad. Det är 
också en allmänt utbredd åsikt att människan 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 arabiska fullblodshästar som 
tidigare tillhört Kung Hussein av Jordanien. Alla Kungens 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.

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.

Emelie Cajsdotter

ZANDER OCH TIDEN

inbunden, illustrerad 
170 x 225 mm, 318 sidor 
form Michel Hjorth 
isbn 978-91-85581–31-3

Det krävs mod att lyssna till sin egen historia. Kanske skrämmer 
det oss, våra möjligheter, det som är utan gräns. Tiden är män-
niskans 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 okän-
da, samt vårt förhållande till tiden.  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. Boken är 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. Detta är en reviderad 
upplaga. Boken utkom första gången år 2002.

Time is the biggest enemy of mankind, said the cat Zander. We have forgotten what 
really matters in this life. The author Emelie Cajsdotter means that everything originated 
from the same source and that there is a common language between all living beings.

Emelie Cajsdotter

BIOGRAFIER ♦ FILOSOFI

32

BIOGRAFIER♦ FILOSOFI

33

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

foto em
elie cajsdotter

foto em
elie cajsdotter
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mjukband, illustrerad, 145 x 225 mm, 256 sidor, form Sture Balgård, isbn 978-91-85581–38-2 
                        osprättad  numrerad upplaga 500 exemplar

Alfred Grenander 
SÖTA RARA ALICE!   
Fästmansbrev 1859-1866 

I Boken återger 181 kärleksbrev som under sju år, 1859-1866, skrevs av 
Lundastudenten Alfred Grenander till familjeflickan Alice Sandberg. 
Allt gick långsammare förr och att få ett brev från någon närstående 
var ett stort och betydelsefullt ögonblick. Historiskt var ett pappers-
brev något man skrev för att bevara eller bekräfta en viktig relation. 
Detta kan ställas i relation till dagens inte fullt lika romantiska e-post-
adresser som sänder ett e- brev över världen med ett knapptryck och 
på en ögonblick. Kärleksberättelsen är full av spännande iakttagelser 
och bilder från tiden.

inbunden, illustrerad, 210 x 225 mm, 224 sidor, form Michel Hjorth, isbn 978-91-85581–18-4 
 
Sten Björnulfson 
BJÖRNJÄGARN – En roman om en myt 
Boken utkom första gången år 1994 och är skriven i roman-
form och berättar historien om den mytomspunne Björn-
jägarn eller Nils Rundgren (1890 – 1971) som en stor del av sitt 
liv levde som luffare i Bergslagen. Liljevalchs vårsalong antog 
på slutet av 60-talet tre av hans naivistiska målningar vilket 
medförde att Björnjägarn blev riksbekant. 

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 observa-
tions and pictures from the time.

This book tells the story of the mythical "The Bear Hunter", the 
naive painter with works exhibited at Liljevalchs in Stockholm.

flexband, illustrerad, 186 x 250 mm, 228 sidor form Michel Hjorth,  isbn 978-91-85581–12-2 
               english edition isbn 978-91-85581–13-9 

 
Juki Nakamura 
LIVERNA/THE LIVS 
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 kul-
turtradition.Med valda artiklar av Valda Marija Šuvcāne och 
Rasma Noriņa berättas här livernas historia. 

In this photographic essay Juki Nakamura travels around Latvia in order to find manifestations 
of the intangible cultural heritage of the Liv people.

NY REVIDERAD UPPLAGA 
pocket, illustrerad 
110 x 179 mm, 256 sidor 
form Michel Hjorth 
isbn 978-91-85581–76-4

 

YVONNE LINDER

Den nya Bondfilmen Skyfall, nummer 23 i ordningen, går upp på 
biograferna i oktober 2012. En av filmhistoriens mest lönsamma 
rollfigur och tidernas superhjälte agent 007, James Bond sätts 
åter på nya prov. Bonds värld är fantasi i en verklig värld och som 
vanlig är det stort hemlighetsmakeri kring den nya filmen. Rykten 
cirkulerar ständigt då en ny Bondfilm är på gång, men det man vet 
är att Bonds lojalitet gentemot M sätts på prov.
Det hela började på 1950-talet med Ian Flemings böcker om agenten. 
Fleming talade på sin tid om böckerna som ”sagor för vuxna” men han 
menade också att allt han skrev hade förankring i verkligheten.  
Första Bondfilmen kom år 1962 och sedan har det, under femtio 
år, med jämna mellanrum kommit nya uppfinningsrika filmer om 
dubbelagenten, de ofta mycket omskrivna Bondbrudarna, de sko-
ningslösa skurkarna, de exotiska platserna, M, Q samt de spektakulära 
stuntscenerna. I denna mycket faktaspäckade bok går att läsa om 
det mesta då det handlar om Bond och hans värld. Från tiden med 
Flemings böcker till kortfattad information om alla ingredienser i 
Bondfilmerna.

50 ÅR MED JAMES BOND!

This is a pocket crammed with facts about the super-hero James Bond and his world. Every-
thing you need to know about Bond, girls, villains, M, Q and exotic locations, the music and 
the stunts and special effects are included in the book. James Bond is one of cinema's most 
profitable characters who have had great influence over action film development. Bond's 
world of fantasy in a real world that is based on Ian Fleming's books about the agent.

BIOGRAFIER ♦ FILOSOFI
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JAMES BOND – Det regnar aldrig i en Bondfilm
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mjukband, illustrerad 
120 x 163 mm, 128 sidor  
form Sven Ljung  
isbn 978-91-85581–61-0
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OFFPIST på  
ett SÄKRARE  

sätt!

ÅRE OFFPIST
En guide för hela berget

Åreskutan är ett fantastiskt berg och allt fler åkare 
upptäcker vad fjället har att erbjuda bortom de 
pistade nedfarterna. För att samla alla de guldkorn 
Åreskutan har att erbjuda på ett ställe skapades 
denna bok. En samling av smultronställen på skutan 
med tips från några av Åres alla profiler.

ÅKEN ILLUSTRERAS AV bilder, texter och symboler. Ett 
enkelt och informativt sätt om var på berget man kan åka 
och hur svåra de olika åken är.

Byn vid foten av det stora berget har fostrat många duktiga 
skidåkare, några av dem delar med sig av sina tips här i 
boken. Att ha kunskap om hur snö, väder och människa 
samspelar är en kunskap som är grundläggande för att säkrare 
kunna vistas på fjället. Boken är även en guide för dig som 
inte har vanan att vistas på fjället men vill lära dig och 
behöver en första genomgång av lavinsäkerhet, utrustning 
och första hjälpen.

Allt som allt kommer Åre Offpist Guide att få dig att tryggare 
kunna upptäcka fler spännande delar av Åreskutan och åka 
skidor på ställen du inte tidigare kände till.
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KRISTOFFER FRENKEL, JOHAN STÅHLBERG OCH 
OLA ROCKBERG

SKATEBOARDGUIDEN

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

Med miljontals utövare är skateboardåkning en av de populä-
raste sporterna i världen idag. Varför fortsätter man att skejta 
när man har blåmärken på benen? Hur kan en träplanka med 
svängningsmekanism och fyra hjul beröra så många människor 
och ge så mycket glädje? Allt startade i 1950-talets Kalifornien. 
Vi följer den turbulenta utvecklingen fram tills idag. Här lär du 
dig skateboardåkningens grunder, samt vilken utrustning som 
är bra att ha. Du får även rekommendationer och råd för att 
förebygga skador. Allt för att vara beredd för tricktipsen både för 
street- och rampåkning som illustreras med hjälp av detaljerade 
fotosekvenser. Vi berättar hur skateboardåkning förändras un-
der 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 och ger sin syn 
på skateboarding.

This book is all about skateboarding. It is a beginner’s guide. We start from the very 
beginning, covering the turbulent history skateboarding has made since the 1950s 
California and work our way up to more advanced tricks and features.The book also 
includes tons of different features like shopping guide, how to prevent injuries, inter-
views with dedicated skaters and even more. 

SKATEBOARD
GUIDEN

ERIK HONG 
ANDERS BERGLUND

BALKONG

Erik Hong och Anders Berglund

ÅRE OFFPIST – En guide för hela berget
Kristoffer Frenkel, Johan Ståhlberg och Ola Rockberg

Åreskutan är ett fantastiskt berg och allt fler åkare upptäcker  
vad fjället har att erbjuda bortom de pistade nedfarterna. Här 
har vi samlat drygt åttio guldkorn på Åreskutan. En samling 
av smultronställen med tips från några av Åres alla profiler. 
Åken illustreras med bilder, texter och symboler. Ett enkelt och 
informativt sätt om var på berget man kan åka och hur svåra 
de olika åken är. Boken är också en guide för dig som inte har 
vanan att vistas på fjället men vill lära dig och behöver en första 
genomgång av lavinsäkerhet, utrustning och första hjälpen. Allt 
som allt kommer Åre Offpist Guide att få dig att tryggare kunna 
upptäcka fler spännande delar av Åreskutan och åka skidor på 
ställen du inte tidigare kände till.

More than eighty of Åre's more or less "secret" slopes have been compiled in the book. 
Here are suggestions to suit all categories of skiers, as well as the prevailing weather 
conditions. We review the need to always think about safety when you are off piste and 
you get tips and advice from some of Åre's countless profiles.

foto johan ståhlberg

foto anders berglund



ADRENALIN

inbunden, illustrerad 
207 x 297 mm, 194 sidor 
form Johan Brunzell 
isbn 978-91-85581–26-9 

Fotografen Johan Ståhlberg har i denna bok lyckas
förmedla sina fartfyllda bilder inom de olika spor-
terna – skidor, snowboardåkning samt downhillcyk-
ling på ett mycket personligt sätt. 
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 Johan är det var-
dag. Bilderna blandas med texter och intervjuer med 
ett urval av profiler och utövare av sporterna på hög 
nivå, bland andra Jon Olsson och Lisa Miskovsky. 
Dessutom finns här faktainformation om de olika 
sporterna.

This is about sports action – beautiful breathtaking pictures showing downhill cycling, 
skiing and snowboarding. The texts are written by famous sportspeople.
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Johan Ståhlberg
”En bok är en trädgård 

du bär i fickan”
    arabiskt ordspråk

foto johan ståhlberg
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SPORT ♦ FRITID ♦ TRÄDGÅRDMOPPEFEBER – Sportiga mopeder i reklamen

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

Ingen som varit 15 år kan väl klara sig utan denna bok! 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 mellan dröm och verklighet. 
Här ges möjlighet 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 mo-
ped. 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.

Claes Johansson

Claes Johansson 
TRETTI KNYCK! – Mopeden i Sverige 

Här snokar Claes Johansson målmedvetet upp hela fenomenet-  mopeden 
– ur alla dess synvinklar, från de första spattiga påhängarna till de mest 
genomdesignade ”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 mope-
der gick åt i ett nafs och sedan bara ökade lavinen.  Ingen som någonsin 
varit 15 år kan väl klara sig utan denna bok!

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

Here is the moped from all different angles. The texts and images takes you back to the 
time when you were 15 years old and had the legal right to drive a moped.

SVENSKA HARLEY CUSTOM BIKES

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

Det är många i Sverige som på olika sätt bevarar  
och utvecklar en Harleykultur. Boken kan ses som 
en hyllning till alla dessa som med sina custombyg-
gen utgör en slags grund till en levande motorcykel-
kultur. Tomas Hansson skildrar i den 272 sidor 
tjocka boken, bredden hos de svenska Harley-
byggarna, från proffsen till entusiasterna som  
gör  allt på egen hand. Rikt illustrerat visas här  
de rådande stilarna inom customkulturen.  
Här bjuds på krom, lack, design och klassiskt muller!

The book can be seen as a tribute to all those who with their custom builds constitutes 
a kind due to a living motorcycle culture. Richly illustrated shown the prevailing styles 
in custom culture and this strong brand.

Tomas Hansson

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

foto tom
as hansson



Philip Pereira dos Reis 
KONSTIGA BÅTAR – märkliga öden
Människor som längtar ut på sjön gör det ofta med 
stor kraft men ibland tar sig denna längtan märkliga 
uttryck. För en del båtägare seglar helst mot ström-
men och trivs bäst långt från seglarpaviljongernas 
väloljade verandor. Det finns många båtägare som 
föredrar att segla ”vid sidan” av farleden, som lägger 
ut kursen efter eget huvud och som struntar i vad 
grannarna ska tycka.  
Författaren och fotografen Philip Pereira dos Reis 
lotsar oss genom fjorton sällsamma båtkonstruktioner. 
Vi får lära känna de annorlunda farkosterna på nära 
håll och följa flera fängslande öden.

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

SPORT ♦ FRITID ♦ TRÄDGÅRD
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Bygg din egen trä-KAJAK

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

Detta är en bok för dig som tycker om träbåtar och doften av våt fernissa, 
som vill att din kajak ska vara en njutning att konstruera, bygga, paddla 
och se på. Här 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. Hela processen rikligt illustrerad med skisser, 
ritningar och fotografier.

This is a guide for building a beautiful, functional wooden kayak. The book is filled 
with tips and educational plans - all with instructive pictures.

Anders Jalakas

Olle Nessle 

DRAKAR - att bygga och flyga
 

Här ges 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 ordnar drakfester. Drakfantasten och författaren Olle Nessle har 
byggt drakar i fyrtio år med ambitionen att bygga modeller av saker man 
inte förväntar sig ska flyga. Han vill uppmuntra alla till att bygga drakar 
som inte liknar något annat. Boken innehåller inspirerande färgbilder och 
ger illustrerade exempel på flera olika drakmodeller man kan bygga själv. 

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!

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

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

foto philip pereira dos reis



inbunden, illustrerad  
240 x 225 mm, 192 sidor  
form Petra Meyer-Linderoth  
isbn 978-91-85581–47-4
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Bastedalens Kinapark – Den Harmoniska Dalen låter oss färdas mellan Närke och Kina, mellan 
vardagsstress och medvetet nu. I boken förmedlas tre olika uttryckssätt för att lyfta fram 
skönheten, harmonin och skaparkraften i det kinesiska trädgårdstänkandet. Här blandas 
texter om den kinesiska parken och filosofin daoism, med dikter, känslor och drömmar 
samt en mängd vackra bilder. Tillsammans förmedlar detta en omslutande stilla närvaro 
som ger prov på det sinnliga språk som natur- och trädgård i samklang kan skapa. 

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

Bastedalens kinapark
den Harmoniska dalen

www.balkongforlag.se

ISBN 978-91-85581-47-4

Balkong 

9 789185 581474

ISBN 978-91-85581-47-4

Marianna agetorp, allan larson, Markus naef
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den Harmoniska dalen
Balkong Förlag

Balkong 

ROSOR – En rosodlares betraktelser

inbunden, illustrerad 
210 x 225 mm, 216 sidor 
form Inga Leo 
isbn 978-91-85581–48-1

Människan och rosen har färdats åt i flera tusen år. 
Följ med på en resa i rosornas tecken. Ta del av författaren 
Kerstin Parks personliga betraktelser och presentationer 
av de älskade rosorna, där de äldre sorterna har huvud-
rollen. Här berättas hur några av rosorna fått sina namn 
eller på vilket sätt dofter 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 ro-
senblad, rosenmaränger, nyponte och annat gott ger lust 
och inspiration att njuta av rosor på nya sätt.  
Boken är rikt illustrerad.

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, rose meringues and 
other goodies give pleasure and inspiration to enjoy the roses in new ways. The book is 
illustrated with beautiful photographs.

Kerstin Park

    Rosor
En rosodlares betraktelser

Balkong Förlag

Kerstin Park

BASTEDALENS KINAPARK – Den Harmoniska Dalen
Marianna Agetorp, Allan Larson och Markus Naef

Den Harmoniska Dalen ligger likt en infattad pärla vid 
norra Vätterns strand och är ett slutet rum öppet för alla 
besökare med sinnena vända mot den stilla inre upple-
velsen. Boken låter oss färdas mellan Närke och Kina, 
mellan vardagsstress och medvetet nu. I boken förmedlas 
tre olika uttryckssätt för att lyfta fram skönheten, har-
monin och skaparkraften i det kinesiska trädgårdstän-
kandet. Här blandas texter om den kinesiska parken och 
filosofin daoism, med dikter, känslor och drömmar samt 
en mängd vackra bilder. Tillsammans förmedlar detta en 
omslutande stilla närvaro som ger prov på det sinnliga 
språk som natur- och trädgård i samklang kan skapa. 

Bastedalens China Park sits like a jewel encased in northern Vättern and is an enclo-
sed space open to all visitors to the senses face the quiet inner experience. The book lets 
us travel between Sweden and China, between everyday stress and consciously now.

foto allan larson

foto kerstin park
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Skärgårdskonstnären och författaren Bo Tilliander 
skildrar i denna bok Dalarö under 1940-50 talen, då 
ön genom gick stora förändringar. Här går att läsa 
om hur livet gestaltade sig i skärgården för sjuttio 
år sedan. Lots och tullstationer försvann, efter att i 
flera århundranden dominerat orten. Badortsepoken 
förändrades och de tidiga badgästerna flyttade ut och 
mer eller mindre bosatte sig året runt på ön. Boken är 
illustrerad med Tillianders egna målningar, historiskt 
bildmaterial och nytagna bilder.

DALARÖ – Minnen från Skärgården

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

FOTO ♦ MARINT
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inbunden, illustrerad 
148 x 210 mm, 128 sidor 
form Michel Hjorth 
isbn 978-91-85581–63-4

DALARÖ
Minnen från skärgården

Bo Tilliander

BALKONG

Bo Tilliander
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I dessa tre böcker berättar Bo Tilliander om livet i  
Stockholms skärgård. Händelserna utspelar sig under  
åren 1930 – 1940. Alla berättelser är hämtade från förfat-
tarens uppväxt på Dalarö, från kobbarna utanför Ornö. 
Novellerna ger en förståelse för det tuffa och kärva livet  
i skärgården. Historier innehåller en gnutta sanning och  
en gnutta osanning. Böckerna är illustrerade med flera  
av Tillianders färgsprakande skärgårdsmålningar.  
Stäng av TV:n och njut av trevlig läsning, som tar dig  
flera årtionden tillbaka i tiden.

SKÄRGÅRDSBERÄTTELSER 
Sanna eller osanna historier
inbunden, illustrerad  
148 x 210 mm, 128 sidor 
isbn 978-91-85581–29-0 

 
SKÄRGÅRDSLIV 
Fler sanna eller osanna historier
inbunden, illustrerad 
148 x 210 mm, 128 sidor 
isbn 978-91-85581–32-0 
 
 
 
SKÄRGÅRDSSKRÖNOR 
 
inbunden, illustrerad 
148 x 210 mm, 128 sidor 
isbn 978-91-85581–43-6

The books tell about Bo Tillianders life in the archipelago. The stories contain a bit of 
truth and a bit of untruth. The books are illustrated with several of Tillianders colorful 
paintings. Turn off the TV and enjoy a nice reading that will take you decades ago.
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STOCKHOLM  
Sjön, Skogen & Skärgården

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

Att bo i en storstad och samtidigt ha vildmarken runt hörnet är exklusivt. 
Detta är vad Stockholm kan erbjuda, här finns både vatten och grönska 
inom räckhåll. Serkan Gûnes upptäckte magin i att se på storstadsnaturen 
genom kameraögat. Han fascinerades av den cykliska förändringen  
i landskapet, som han inte var van vid från sitt hemland Turkiet.  
Med kameran runt halsen och ett SL- kort i fickan begav han sig iväg  
ut i Stockholms fantastiska natur. Form, färg och struktur fick leda  
ögats sökande efter bilder att lagra i kameran.

Serkan Gûnes discovered the magic of watching metropolitan nature through the 
camera eye. He fascinated the cyclic change in the landscape, which he was not ac-
customed from his native Turkey.

Serkan Gûnes

Magnus Rietz

SÄLLAN SETT I STOCKHOLMS
SKÄRGÅRD

Leta dig fram i mörka bortglömda bergrum, flyg med över havsvidderna 
i Kustbevakningens spaningsplan, ro ut till ytterskären bland sjungande 
sälar eller besök en rad andra sällan skådade ställen i Stockholms Skär-
gård. Här finns fullt av stängda glömda, okända och gömda ställen som 
fotografen Magnus Rietz letat upp. En blandning presenteras i denna bok. 
Boken är rikt illustrerad. 

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

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

SJÖMÄRKEN  POSTERS  

Magnus Rietz  
Göran E. Johansson

SJÖMÄRKEN  
Kustens Konstverk

I Sjömärken - Kustens Konstverk  dokumenterar och fotograferar Magnus 
Rietz tillsammans med konstnären Göran E Johansson (1941-2009) ett urval 
av de vackraste och mest spekta kulära sjömärkena som finns runt Sveriges 
kuster. De har stått intakta i mansåldrar men anses inte längre nödvändiga 
för sjöfarten. 

Since most of the beacons has lost much of its importance, the knowledge about them soon 
disappear. Future generations may become totally ignorant of these pieces that were once 
key to the development of our shipping. The book documents a selection of these beauties.

inbunden, illustrerad 
340 x 490 mm, 204 sidor 
form Johan Brunzell 
isbn 978-91-85581-03-0 
numrerad, signerad upplaga. 
levereras i kassett.
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inbunden, illustrerad 
240 x 225 mm, 600 sidor 
form Sture Balgård  
isbn 978-91-85581–62-7

56

HISTORIA ♦RESOR 

57

HISTORIA ♦RESOR

SKOTTLAND – lätt att älska

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

Skottland är mycket lätt att älska menar författaren Sven Huldt 
som kom till Skottland på femtiotalet och genast kände sig 
hemma. Där fanns den livsstil som passade honom. Det mesta 
han skriver om är någorlunda sant, men här och var är det lite 
förvanskat. Texten vänder sig framförallt till den nyfikne roman-
tikern med förmåga att insupa doften av klanernas härjningar, 
säckpipans sorgsamma gånglåt, bergens sensuella framtoning 
och öarna i väst guidar författaren oss med stor upptäckarglädje. 
Boken är rikligt illustrerad och kan ses som en färdplan och en 
handbok i konsten att resa. 

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 felt immediately 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.

SVEN HULDT

Skottland
– lätt att älska

Balkong

Sven HuldtBo Vahlne 
Frihetstidens inredningar på Stockholms Slott

Kungliga Slottets inredningshistoria under frihetstiden har till 
en del ägnats ingående studier, till en del knappast alls.   
Det som saknat belysning är framför allt den lösa inredningen. 
Här presenteras nu slottsbyggnadens fasta och lösa inredning  
i ett sammanhang, våning för våning, efter inledande presenta-
tioner av arkitekturteoretisk bakgrund, byggnadsorganisation, 
hovordning och ceremoniel. Författaren Bo Vahlne, som är fil. 
dr i konst vetenskap och under åren 1972 till 1999 har arbetat vid 
Kungl. Husgerådskammaren, sedan 1987 som dess chef, är väl 
förtrogen med de rika samlingarna av möbler, textilier och annat 
konsthantverk på alla de kungliga slotten. 

Here is the Royal Palace interiors history with presentations of the architectural and 
theoretical background in the Age of Freedom, an epoch in the history of Sweden, 
between 1718 and 1772. The author, Bo Vahlne, who has a PhD in art history, worked 
at the Royal Palace during the years 1972 to 1999 are well acquainted with the rich 
collections of furniture, textiles and other crafts in all the royal palaces.

Frihetstidens inredningar 
på Stockholms Slott
Om bekvämlighetens och
skönhetens nivåer

Bo Vahlne

balkong

Frihetstidens inredningar på Stockholm
s Slott

Om
 bekväm

lighetens och skönhetens nivåer
  Bo Vahlne

ISBN 978-91-85581-62-7

www.balkongforlag.se

Kung Adolf Fredrik och
drottning Lovisa Ulrika

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

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

foto m
onica kielland



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

Otto Hermelin och Martin Jakobsson
AZORERNA – Nio öar mitt i Atlanten 
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. Materialet är samlat under en lång  
tid av geologerna Otto Hermelin och Martin Jakobsson,  
båda verksamma vid Stockholms Universitet. Boken är  
rikt illustrerad med vackra bilder.

 

Christer Löfgren och Anne Östman 
GAMLA STAN –  En stad i staden 
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. Följ med på en vandring genom gatorna, 
gränderna och in på bakgårdarna. Gränderna andas av 
forna dagars storhetstid, förslumning, lust och mord.
Svensk och engelsk text.

Several visitors have been to the Azores, but few know about the origins of the islands. 
The authors explain various geological perspectives and describes how the islands emerged 
from the bottom of the Atlantic, and how they have evolved from historical times to mo-
dern day society. Richly illustrated.

Photographer Christer Löfgren has with his beautiful images captured daily life in the Old Town 
of Stockholm. The text was written by Anne Östman depicting Old Town and how people lived 
then and now. Texts in Swedish and English

Christer Löfgren och Anne Östman 
VAXHOLM – Fyra årstider  
Att fånga ögonblicket i en helt oarrangerad situation är för 
Christer Löfgren att berätta med bilder. Han vill med sina vack-
ra bilder skildra livet och ögonblicket i den lilla skärgårdsstaden 
under fyra årstider ett helt vanligt år. Anne Östman kåserar om 
Vaxholms historia blandat med dagens skärgårdsliv. Texter på 
svenska och engelska. 
To capture the moment in a completely not arranged situation is 
for Christer Löfgren the same as to tell with pictures. He wants 

with his beautiful pictures depicting the life and the moment in the small island town for four seasons 
an ordinary year. Anne Östman depicting the history of Vaxholm  mixed with today's archipelago. 
Texts in English and Swedish.

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

Hanseman Calås 
HEMVÄRNSGUBBAR & MILITÄRER
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 tillkom-
sten 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 inter-
vjuat militärhistoriskt bevandrade personer för att få fram 
underlaget till denna bok. 

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

 
Birger Sjöberg 
CATALINA – Resor över land och i luften 
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?  
Här skildras åtta olika resor där den geografiska destinationen 
inte i första hand är det väsentliga. 
 

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 travel to different 
parts of the world in a DC3, on steam trains, cars and motorcycles, telling tales.

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, 140 x 225 mm, 204 sidor, illustration Jessica Linder,  
form Michel Hjorth, isbn 978-91-85581–10-8 
 
Per Agne Eklund 
TRO, HOPP & KÄRLEK 
 
Per Agne Eklunds roman innehåller allt i fråga om ruggiga  
miljöer, skumrask, fattigdom, gudstro och drömmar om ett 
bättre liv någon annanstans. Men även drömmen om kärleken, 
både den rena, klara och den något mer handgripliga, drifts-
styrda som kanske är en av livets mest underskattade men  
ändå så ingripande i många avgörande situationer.

This is a fiction book about Simon Nordlund. The adventure is as always what thrills him to find happi-
ness. 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.
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inbunden illustrerad 245 x 225 mm, 324 sidor form Eva Lena Johansson isbn 978-91-85581–05-4

inbunden, illustrerad, 245 x 225 mm, 290 sidor, form Eva Lena Johansson, isbn 978-91-85581–04-7
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Gussy Löwenhielm 
Brännvin vad döljer du för mig? 
Moderna Snapsvisor av Moderna låtar
Dryckesvisor i alla dess former har länge roat oss människor. 
Kanske främst i Europa där det finns en lång tradition av  
dryckes- och skålvisor. Det är hög tid att föryngra vår folkkära 
tradition en smula och sjunga melodier alla känner igen. I denna 
bok rör det sig inte om snapsvisor, utan en slags föregångare 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. Här är 101 
visor som gör julbordet, sillunchen, påskmiddagen eller ålgillet till 
en hel krogshow. För det är faktiskt så att med Brännvin, vad döljer 
du för mig? kan alla vara med på noterna. Skål!

Snapssongs is originally from Germany and in Sweden they began to sing them in the 1700s. The 
same century that Bellman spread his songs called drinkingsongs. But in this book, it is not about 
drinkingsongs, 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 put new text to it and sang 
in connection with the admission of snaps. Here are the songs that make Christmas dinner, “sillun-
chen”, Easter dinner or “ålgillet” to a great dinner show.

 Moderna Snapsvisor Av Moderna Låtar

GUSSY LÖWENHIELM

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

inbunden, illustrerad 
110 x 178 mm, 62 sidor 
illustration och form  
Hans von Corswant 
isbn 978-91-85581–64-1
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Blåbär  
Minnen, mat och smak

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

Här får blåbäret full uppmärksamhet, för detta bär har en alldeles egen
historia. Idag efterfrågas blåbär som aldrig förr och de anses vara ett 
av våra nyttigaste livsmedel. Blåbär finns i mängder runt omkring oss. 
Det vilar något vardaglig och oansenligt över dem, samtidigt har de 
motsägelsefullt nog kallats för Skandinaviens druvor. 
Blåbär betyder fläckar, sötma, skvaller, mygg och målmedveten envishet. 
Cirka hundra annorlunda recept finns med och frestar - alltifrån 
Blåbärspasta till Blåbärslikör. Boken är rikt illustrerad.

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.

Anette Rattfelt, Simen Lunøe Pihl 
och Peter Nyblom

Eva Grane, Ylva Norman
och Åke Gunnarson 
Pepparkakshus & Mera 
Julbus

Tända ljus, kryddiga smaker och vintervit snö om vi har tur. Lediga dagar tillsam-
mans med tid att baka ett fint pepparkakshus. Att baka ett pepparkakshus borde 
alla göra till en tradition. Det är ett kul och ibland lite knepigt pyssel. Här bjuds det 
på många vackra eller roliga hus. Alla hus börjar med en bra deg  och alla ritnings-
delar 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 revide-
rad och kompletterad nyupplaga, fylld med massa kul bus för julhelgen!

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

inbunden, illustrerad,  
215 x 300 mm, 272 sidor 
form Ylva Norman 
isbn 978-91-85581-34-4
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Inte bara Sushi!
Japansk vardagsmat

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

Japansk mat är inte bara sushi. Att köpa färdiglagat som är vanligt i 
hela Asien är enkelt, men det kan lätt bli likformigt och själlöst. Låt 
istället matlagningen ta tid och njut tillsammans menar författaren Emi 
Komatsuzaki och fotografen Juki Nakamura som i denna bok delar med sig 
av traditionella japanska recept. Lär dig att laga en Onigiri eller rör ihop en 
Tempurasås. OBS! Denna bok har vi med avsikt vänt för att den ska läsas på 
asiatiskt vis - läs alltså boken "bakvänt" med bokryggen åt höger.

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 spine to the right!

Emi Komatsuzaki och  
Juki Nakamura

Henrik Aflodal 
Whisky Japan 
 
Whiskyexperten Henrik Aflodal berättar 
om öriket Japan, dess människor och apar-

ta kultur och om en japansk whisky som han menar är bättre än allt annat. 
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!

Whisky Japan – This is a book from Scandinavia’s foremost whisky expert. An indepth 
travel report from Japan and its exquisite whiskies. Provoked by the high standards of  
Japanese whisky Henrik Aflodal went there to reveal the secrets. The mystery deepens  
as you turn the pages. Kanpai!

flexband, illustrerad 
157 x 210 mm, 416 sidor 
form Michel Hjorth 
isbn 978-91-85581-27-6
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bostadsarkitektur av 
engstrand och speek

Bostad är ett vackert ord
Bostadsarkitektur av Engstrand och Speek

I ett stort antal bostadsområden från
1960-talet och framåt har arkitekt -
kontoret Engstrand och Speek utvecklat
sin egen modell. 1296 är en samman -
fattning av det som blivit kontorets
signum, enheten på 36×36 dm som ger
lätt bygg bara hus och generellt använd -
bara rum som kan pusslas ihop till goda
lägenhets planer i bästa svenska bostads -
tradition. Genom miljonprogram met 
och 1980-talets snåla lösningar har de 
ritat bostadsområden som med sin 
intima rumslighet för vidare idéerna 
från träd gårdsstaden 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.

ISBN 978-91-85581-60-3

www.balkongforlag.se

Uppdragsutgivning 
Marknadsför företaget med en vacker bok!
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 lagerhålla, 
marknadsföra, distribuera och fakturera. Här visas ett urval av  
böcker vi producerat på uppdrag. Välkommen med förfrågan till  
info@balkongforlag.se

Frihetstidens
inredningar på
Stockholms Slott
Om bekvämlighetens och
skönhetens nivåer

Bo Vahlne

balkong

Balkong Förlag  
är ett oberoende faktaboksförlag med en utgivning som 
består av rikt illustrerad facklitteratur inom många olika 
ämnen. Vi riktar oss till bokälskare som förstår att upp-
skatta kvalitet och vi arbetar för att tryckta böcker ska 
förbli en viktig del av människor liv. Böckerna ska kännas 
som kära gamla vänner man gärna vill återkomma till. 
Vårt motto är, en oläst bok är en ny bok för den som 
inte läst den.Vi följer nyfiket den digitala utvecklingen i 
bokbranschen - men grundtanken med vår utgivning är 
vackra tryckta böcker med hög kvalitet och lång livslängd. 
Det tryckta är beständigt och på riktigt. I en alltmer digi-
taliserad värld blir det tryckta ännu mera angeläget.  
Den fysiska boken ger oss det vi inte får i den digitala 
världen. Att läsa på papper är för många att finna lugn 
och ro i vardagen. Undersökningar visar att vi minns 
bättre det vi läser i tryckta medier och att papper har en 
mängd egenskaper som påverkar läsupplevelsen positivt. 
För oss är det också viktigt att produktionen sker i ett nära 
samarbete – förlag, författare, fotograf och formgivare. 
Böckerna finns hos välsorterade återförsäljare. Hittar du 
inte någon av våra böcker i handeln är du välkommen att 
höra av dig till oss på info@balkongforlag.se 
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