
Den som äger en trädgård och 
en boksamling saknar intet

	 	 	 	 Cicero	(106	f.	Kr	–	43	f.	Kr)	



Böckerna finns hos välsorterade återförsäljare. Hittar du inte våra böcker i handeln  
eller näthandeln är du välkommen att höra av dig till oss på info@balkongforlag.se
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Balkong förlag är ett oberoen
de faktaboksförlag med en utgiv
ning som består av rikt illustrerad 

facklitteratur inom många olika ämnen.  
Förlaget bildades år 2006 och vi rik
tar oss till bokälskare som förstår att 
uppskatta kvalitet. Vårt motto är, en 
oläst bok är en ny bok. Vi följer nyfi
ket den digitala utvecklingen i bok
branschen – men grundtanken med 
vår utgivning är vackra tryckta böcker 
med hög kvalitet och lång livslängd. 
Böcker förmedlar kunskap och vi ar
betar för att tryckta böcker ska för
bli en viktig del av människor liv.  
Våra böcker ska kännas som kära gamla 
vänner man gärna vill återkomma till. 
Den fysiska boken ger oss det vi inte 
får i den digitala världen och att läsa 
på papper är för många att finna lugn 
och ro i vardagen. Känslan och doften 

av en tryckt bok känner de flesta till.  
I en alltmer digitaliserad värld blir 
det tryckta det trygga och ännu mera 
angeläget. Nya rön visar att man får 
sämre läsförståelse av att läsa samman
hängande berättelser med resonerande 
texter på en datorskärm jämfört med 
att läsa samma berättelser på papper.  
Undersökningar visar också att vi minns 
bättre det vi läser i tryckta medier och 
att papper har en mängd egenskaper 
som påverkar läsupplevelsen positivt.  
Att läsa på papper anses vara mer in
spirerande än att läsa digital text. Det 
som är tryckt är beständigt och på rik
tigt – därför producerar vi våra böcker 
på papper. För oss är det också viktigt 
att produktionen av böckerna sker i ett 
nära samarbete – förlag, författare, foto
graf och formgivare.
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En bok är en trädgård  
du bär i fickan



arkitekter & fasader

Göteborg
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gunilla linde bjur   krister engström
Balkong Förlag

Göteborg 
arkitekter & fasader

1850–1920

Att möta en fasad kan vara lika utmanande som att betrakta  
en okänd människas ansikte. Boken skildrar sjuttio expansiva  

år av Göteborgs 400-åriga arkitekturhistoria då staden växte från  
cirka 25 000 invånare till drygt 200 000. Elva arkitekter presenteras.  
De har alla bidragit till den stadsbild vi idag upplever. Ett stort antal 
befintliga fasader levandegörs i text och bild. På gator och torg i  
Göteborg kan var och en studera de byggnader som boken lyfter fram.  
Arkitekt Gunilla Linde Bjur och fotograf Krister Engström inledde sitt 
samarbete med en arkitekturutställning år 2000 på Göteborgs 
stadsmuseum och har sedan dess, bland annat varit medarbetare 
i Guide till Göteborgs arkitektur. Deras bok Stationshus Järnvägs
arkitektur i Sverige utgavs år 2010. Gunilla Linde Bjur är professor 
emerita i arkitekturens kultur och kommunikation på Chalmers  
och är en flitigt anlitad föreläsare. Krister Engström är en av  
Sveriges främsta arkitekturfotografer. 

arkitekter &
 fasader G

öteborg  1850–1920

978-91-85581-54-2

www.balkongforlag.se

Här skildras sjuttio expansiva år av Gö
teborgs 400åriga arki tektur historia då 
staden växte från cirka 25 000 invånare 
till drygt 200 000. I ett inledande kapi
tel berättas om staden och arkitektu
ren 1850–1920, varefter elva viktiga ar
kitekter presenteras i tur och ordning. 
Att betrakta en fasad kan vara lika ut
manande som att möta en okänd män
niskas ansikte. Vid ett hastigt möte 
kan fasaden verka likgiltig, lockande 
eller frånstötande men en detalj kan 
hejda blicken och skapa nyfikenhet. 
Arkitekten Gunilla Linde Bjur och fo
tografen Krister Engström har valt att 
visa en epok i Göteborgs historia där 

ett antal befintliga fasader i Göteborg 
levandegörs på ett sätt som kan göra 
varje stadspromenad till en unik upp
täcktsfärd.

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

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

1850–1920
Göteborg

arkitekter & fasader

Gunilla Linde Bjur Krister Engström
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SKÄRGÅRDSHUS
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Skärgårdshus
Johan Ahlbom   Magnus Rietz

Balkong

stilar, historia och livsöden

Boken innehåller en fängslande bland-
ning av skärgårdens kulturarv, dess 
byggnadshistoria, jordbrukets utveck-
ling och människors livsberättelser.  
Vi får samtidigt en intressant inblick i 
samhällsutvecklingen i skärgården un-
der de senaste 100 åren. Här skildras 
några av de mest intressanta kultur-
byggnaderna från Arholma i norr till 
Landsort i söder. Vi berättar också om 
några mindre holmar och skär som har 
spelat en viktig roll i skärgårdens his-
toria. Här återges byggnadernas spän-
nande historia – och de människor 
som arbetat och levt här får ge husen 
liv och berätta deras historia. Vi möter 

även flera sevärdheter på öarna som 
har koppling till bygg naderna. Det är 
mytomspunna fornminnen, övergivna 
kolerakyrko gårdar och mystiska grav-
platser. 

The book contains a captivating blend of 
island heritage, its architectural history, 
the development of agriculture and life 
stories. We also provide an interesting 
insight into the development of society in 
the archipelago during the last 100 years. 
Here is depicted some of the most interesting 
cultural buildings in the archipelago. 

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

Skärgårdshus
Johan Ahlbom  Magnus Rietz

stilar, historia och livsöden



Vägar  värda en omväg

BERGSLAGEN
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Vägar värda en omväg

BERGSLAGEN
Bengt Arvidsson & Janne Svensson

BALKONG

Författarna har sökt vackra, krokiga, 
ibland smala men alltid asfalterade 
vägar som normalt inte finns på kartan 
över riksvägnätet vare sig den är analog 
eller digital. De har sedan bundit ihop 
dem till en 85 mil lång tur genom ett 
fantastiskt Bergslagen. Boken har 
formen av en road-book med detaljerade 
anvisningar bland annat får vi följa 
hur järnmalmen byggt upp Sveriges 
välstånd. Texterna och fotografierna 
ger i urval en bild av platserna, ibland 
byggda på de historier man får höra då 
man samtalar med folk utmed vägen. Ta 

med boken och bege er till Bergslagen. 
Njut av de vindlande vägarna med 
sina underbara naturupplevelser.  Hitta 
samhällen som utvecklingen åkt ifrån. 
Tillåt er att stanna, varhelst det finns 
något sevärt, för att lära mera eller bara 
för att njuta i stunden.
 
Follow the authors Bengt Arvidsson and 
Janne Svensson on a fantastic road tour 
through the mazing landscape Bergslagen, 
where the iron ore had an important 
place in the development on the Swedish 
wealth. 

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

BERGSLAGEN
Vägar värda en omväg

Bengt Arvidsson Janne Svensson 



Ingenjörens konst
Material och konstruktion ger form

Pont des Arts, i bakgrunden Institute de France. 
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Ingenjörens konst
Material och konstruktion ger form

Sture Samuelsson                       BALKONG

Ingenjörens konst
M

aterial och konstruktion ger form
  Sture Sam

uelsson

ISBN 978-91-85581-62-7

www.balkongforlag.se

Kung Adolf Fredrik och
drottning Lovisa Ulrika

flyttade med sina fyra barn
jämte uppvaktning och be-
tjäning in i det nya Stock-
holms Slott i december
1754. Rummen för kunglig-
heten står främst i denna
närstudie av slottets fasta
och lösa inredningar, ut-
förda under tiden 1730 till
1770. I studiens fokus be-
finns den bekväm lighet vå-
ningarna skulle  uppvisa och
den skönhet  dekorationerna
skulle äga i de olika rum-
men, i första hand de för pu-
blika sammankomster. 

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.

Det finns intressanta och karakte-
ristiska brytpunkter i teknik histo rien 
där samhälls- och teknik utveckling 
gör språng vilket får effekter även 
inom arkitektur- och byggområdet. 
Boken behandlar hur tillgången till nya 
material möjliggör nya konstruktioner 
och hur detta tillvaratas i arkitektonisk 
form. Framställningen anknyter 
till betydelsefulla personer och till 
projekt i historien som illustrerar 
utvecklingen. Intressanta byggnader 
i vilka sambandet konstruktion och 

form är tydligt har studerats. Vanligen 
ges arkitektens roll störst utrymme 
då olika verk behandlas, men i boken 
uppmärksammas även innovatörers 
och konstruktörers insatser. 

 
This is a book that not only focuses on the 
architecture but also the innovators and 
constructors behind the buildings. Materials 
and technical developments also play an 
important part in the history within the 
architectural and building area. 

inbunden, illustrerad, 245 x 225 mm, 240 sidor
form sture balgård, isbn 978-91-85581–78-8

Ingenjörens konst

Sture Samuelsson

Material och konstruktion ger form
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Balkong 

Samfundet S:t erikS ÅrSbok 2013
Stockholm pÅ väg
xxxxxx 

www.balkongforlag.se

ISBN 978-91-85581-55-9

Stockholm 
pÅ väg Samfundet  

S:t erikS  
ÅrSbok 2013

Stockholm pÅ väg
Samfundet S:t erikS ÅrSbok 2013

Balkong balkong

Mitten

Stockholm har vuxit fram ur mötet 
mellan vägar till lands och till sjöss. 
Båtar lastades om mellan de olika 
sjöarna och på vägarna red man el-
ler drog kärror med varor. Kajer 
och gator har under tid anpassats 
för nya behov, för att bli mer effek-
tiva samt för att lämna plats för tun-
nelbanor och pendeltåg som krä-
ver allt mer av stadens utrymme.  
S:t Eriks årsbok 2013 – Stockholm på 
väg vill skildra den historiska utveck-
lingen, men likaså belysa den intensiva 
infrastruktursatsningen den växande 
staden just nu befinner sig i. År 2024 
räknar man med att Stockholm ska ha 
över en miljon invånare och att hela 
Storstockholm ska ha över 2,5 mil-
joner invånare. I en redan ansträngd 

infrastruktur krävs här mycket stora 
investeringar. Under den kommande 
tioårsperioden är meningen att man 
ska satsa 100 miljarder kronor i olika 
projekt. Hur prioriterar man, då man 
planerar och hur påverkas livskvalitet 
och miljö av de stora utbyggnaderna 
i huvudstaden. Allt detta vill vi med 
hjälp av de främsta skribenterna och 
forskarna inom ämnet berätta om i 
denna bok.

 
In this book you will be invited to share the 
thoughts of the most prominent writers and 
researchers on the historical development 
of the growing city. They also focus on 
infrastructural and environmental aspects 
when planning city expansions. 

inbunden, illustrerad, 200x230 mm, 224 sidor
form petra meyer–linderoth, isbn 978-91-85581–79-5

Stockholm på väg
Samfundet S:t Eriks årsbok 2013



ALUNDA –Gjuteri
Handen, Ögat & Järnet
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ALUNDA
  Gjuteri

text – Kersti Kollberg
fotografi – Björn Ullhagen

Handen, Ögat & Järnet

Urgammalt hantverk där ögats och han
dens skicklighet och pre cision betyder 
allt kännetecknar Alunda Järn gjuteri  
i Uppland. I en oansenlig fabriks byggnad 
i det upp ländska odlings landskapet ska
pas historia. Med gammaldags metoder 
och verktyg gjuts fortfarande urnor, kru
kor och parkutsmyckningar så att de 
passar in i de gamla bruksparkerna och 
slotten. Alunda Järn gjuteri är också ett 
stycke svensk företagshistoria. I stället 
för att vidareutveckla och automatisera 
tillverkningen stannade man upp och 
nöjde sig med det som två man och en 
kvinna klarade av. Läs den fascineran
de historien om ett uråldrigt hantverk 
som gjutits fast i tiden. Författare Kersti  
Kollberg och fotograf Björn Ullhagen 

svarar för ett rikt bildurval över gjuteri
ets verksamhet. Boken om Alunda Järn
gjuteri är också den andra delen i en serie 
böcker om gamla industrier och företag. 
Den första i serien är Oljeön- Ett industri-
minne i Engelsberg, författare Kersti Koll
berg och fotograf Björn Ullhagen.

 
The heat strikes you when you enter the 
foundry at Alunda, which played an 
important part during World War II. 
Today many artists turn to the craftsmen 
of Alunda to have their works moulded. 
Alunda iron foundry is also a part of 
Swedish company history.

inbunden, illustrerad, 210 x 225 mm, 168 sidor
form michel hjorth, isbn 978-91-85581–80-1

Kersti Kollberg  Björn Ullhagen

Alunda Gjuteri Handen, Ögat & Järnet
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Vi får ofta frågorna. Varför heter för-
laget Balkong? Var kommer namnet 

ifrån? Det hela började med en tanke, 
att hitta ett namn som var tillräckligt 
avvikande, men som ändå kunde för
knippas med böcker och läsande.  
De tidiga namnförslagen blev inte godkän
da av Bolagsverket. Barnboksförfattaren 
John-Lennart Linder (1911 – 2009), kom då 

med det goda förslaget – Balkong Förlag.
En balkong fungerar utmärkt att sitta 
och läsa på, en balkong sticker ut och 
B är i början av alfabetet. Ju mer vi fun
derade på namnet desto bättre kändes 
det. Därför heter vi Balkong Förlag. 
Årets katalog är den sjunde i raden, alla 
med balkonger på omslaget. På sista  
sidan visas de tidigare katalogomslagen.



 
 

STREET – Photography
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Fotografen Christer Löfgren vill att 
hans bilder ska förmedla det käns-
loläge han själv hade vid fototillfäl-
let. 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, ald-
rig arrangerade eller ordnade. Chris-
ter använder inte stativ eller 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. Förordet är 
skrivet av Niclas Östlind, curator och 
doktorand vid Akademien Valand, 
Göteborg.
 
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 an abundance of images from 
his travels which intrusively talk about 
street life around the world. 

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

STREET
Photography

Christer Löfgren
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TIBET

PHOTOGRAPHY
CHRISTER LÖFGREN
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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 likrik-
tat – på gott och ont. Innan allt försvin-
ner eller förändras vill Christer med 
sina bilder dokumentera människor 
och miljöer i Tibet. Här visas fester, 
hästtävlingar, 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 omständighe-
ter. Alla bilder är tagna i ögonblicket, 
inget stativ eller andra arrangemang 
har används.

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

inbunden, illustrerad, 280 x 240 mm, 160 sidor
form michel hjorth, isbn 978-91–85581–72-6

TIBET
Christer Löfgren
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Trädet, människan och naturen
Marit Stigsdotter  Bertil Hertzberg

BALKONG

BJÖRK 

En av de första växterna som etablerade 
sig i Sverige var björken som också 
intar en särställning bland träd i 
barrskogslandet. Björken växer överallt, 
från Skåne till Norrbotten och går inte 
att förväxla med andra träd. I kraft av sin 
stora nytta har björken alltid varit viktig 
för oss nordbor och 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 kan bli i framtiden. Här finns 
björkens samspel med andra organismer 
i naturen, evolution och ekologi. Vi 
möter människor som har en särskild 
kunskap och relation till björken. 
Björkvinstillverkare, skogsgenetiker, 
möbelsnickare, segelflygare, slöjdare 

och allergiforskare, 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.

In Sweden, the birch has a special place 
among the trees in the forest. Studies 
confirm that it is the country’s most popular 
species. The book describes encounters with 
people who work or asociate with birch in 
any form, for example, the manufacturer 
of Birch Wine, forest geneticist, cabinet 
makers, 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. 

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

BJÖRK
Trädet, människan och naturen

Marit Stigsdotter Bertil Hertzberg 
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Skateboard är nu invald i Riksidrotts-
förbundet som en idrottsgren och 
byggandet av betongparker har de se-
naste åren exploderat. Med miljontals 
utövare är skateboardåkning en av de 
populäraste sporterna i världen idag. 
Allt startade i 1950-talets Kalifornien. 
Vi följer den turbulenta utvecklingen 
fram tills idag. Här lär du dig skate-
boardåkningens 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. 

Här finns fota-filmareportage. Boken 
är också fylld med tips och berättelser 
från skatare som exempelvis Sarah 
Meurle, Nils Lilja, Albert Nyberg, och 
Magnus Fastbom.

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

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

SKATEBOARD
Erik Hong Anders Berglund
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Imagine Art 

Konsten 
på Wanås 

Imagine Art 

Konsten 
på Wanås 

Mötet mellan samtidskonst, ett medel-
tida slott och ett ekologiskt jordbruk 
är en unik kombination. Wanås är 
en plats där konst, natur och historia 
före nas. Boken samlar flera perspektiv 
och infallsvinklar åren 1987  – 2012. 
Bild och text skildrar konsten och upp-
byggandet av en skulpturpark långt 
bortom allfarsvägar. Texterna blickar 
tillbaka, fördjupar och ser framåt. 
Grundaren Marika Wachtmeister be-
skriver långa samarbeten och ett urval 
större projekt med konstnärer. I en 
intervju av Patrick Amsellem, chef 
på Skissernas Museum, Lund berät-
tar hon om utvecklingen från käl-
larprojekt till konstinstitution, hur 
platsen i den skånska bokskogen av 
internationella konstnärer förvand-
lats till ett centrum för samtidskonst.  
Konstnärerna Ann Hamilton och 

Ann-Sofi Sidén ger inblick i sina 
konstverk och projekt på Wanås. 
Konstvetare Griselda Pollock betrak-
tar konstsamlingen som byggts upp 
i parken och tar fasta på de kvinnliga 
konstnärerna. Elisabeth Millqvist, 
verksamhetschef och konstnärlig 
ledare sedan 2011 skriver om nya vi-
sioner, att vidga världen på Wanås och 
om de senaste konstprojekten. Boken 
är rikt illustrerad och följer konsten 
under skiftande årstider.
 
The history of establishing a sculpture park 
off the beaten track is told with photographs 
and in texts. At Wanås art, nature and 
history go together. Contemporary art, 
a medieval castle and an organic milk 
farm create a unique combination. The 
publication gathers perspectives and points 
of departures over 25 years, 1987-2012. 

inbunden, illustrerad, 220 x 295 mm, 278 sidor
form mattias givell, isbn 978-91-85581–70-2

English edition
hard cover, 220 x 295, 278 pages, design mattias givell  
isbn 978-91-85581-75-7

Imagine Art 
 

Konsten på Wanås

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

Untitled-1.indd   1 2012-08-23   18.17

Detta är berättelsen om de hus som 
byggdes “i folkets tjänst” i efterkrigs-
tidens Sverige. Om husens tillkomst, 
om det samhälle de byggdes i samt 
vilka förutsättningar och värderingar 
som gjorde det möjligt. Bland dessa 
hus finns många Folkets Hus, kom-
munalhus och andra offentliga bygg-
nader – biografer, skolor och kyrkor. 
De byggdes i en tid av framtidstro då 
de bästa formgivarna, arkitekterna 
och entreprenörerna anlitades. Skön-
het och kvalitet var hela folkets ange-
lägenhet. Här lyfts en viktig faktor i 

den svenska demokratins utveckling 
fram – de offentliga mötesplatserna, 
öppna för alla.

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

inbunden, illustrerad, 240 x 220 mm, 192 sidor
form michel hjorth, isbn 978-91–85581–67-2

Hus i Folkets Tjänst 
Barbro Larson Eva Wernlid
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Vm6an     Åres kanske mest lättillgängliga offpist 

vm6Ans Avstigning Bjuder på många roliga och lättillgängliga 
åk, mer eller mindre direkt från liften. Vinkelrännorna är kanske inte 
speciellt långa, men vid hård vind och snöfall erbjuder de ofta både djup 
och varierande åkning. Fördelen med rännorna här är att de är lätta att 
nå och förhållandevis väderskyddade. Om högzon är stängt är detta en 
bra utgångspunkt för åkning utanför pisten. Vinkelrännorna fi ck sitt 
namn av den numera nedplockade vinkelliften som gick här förut. Se 
till att vara tidigt uppe för att få uppleva en djup känsla. Alla åken här 
avslutas i den stundtals roliga men krävande Susabäcken. 

15 VINKELRÄNNA 1     
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SN

Traversera upp ovanför lifthuset, eller ta traversen under lifthuset. 
Välj sedan efter snötillgång. Skålformad med varierad terräng men 
ganska konstant lutning. 

16 VINKELRÄNNA 2     
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Fortsätt ett steg längre åt vänster och hitta en lika fi n ränna 

17 VINKELRÄNNA 3     
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Ytterligare ett steg bort fi nner du denna pärla!

18 VINKELRÄNNA 4     
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Lite kortare men ofta lite mindre åkt!

19 VINKELRÄNNA 5     
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Tightare variant som avslutas i Susabäcken.
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20 VINKELRÄNNA 6     
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Ta dig runt Ziplinestationen och ned för den branta rännan.

21 VINKELRÄNNA 7     
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Skålformad med varierad terräng men ganska konstant lutning.

22 VINKELRÄNNA 8     
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Brant och svårtillgänglig, avslutas i Susabäcken.
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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. Åken illustreras med 
bilder, texter och symboler. Ett en-
kelt 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 och behöver en genom gång 
om vad som är viktigt att tänka på. 
Åre Offpist  kommer tryggt att guida 

dig fram på skidorna på platser du 
tidigare inte kände till.  Kända pro-
filer berättar också om ”sitt Åre”. 
Låt dig inspireras! 
 
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.

häftad, illustrerad, 120x 163 mm, 128 sidor
form sven ljung, isbn 978-91-85581–61-0

Åre Offpist
En guide för hela berget

Kristoffer Frenkel, Johan Ståhlberg och Ola Rockberg
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De ovanliga  – Människor som går mot strömmen
Åke Mokvist har haft förmånen att lära 
känna och dokumentera många origi-
nella människor som valt att leva ut-
anför samhällets ramar. Med lyhörd-
het och värme har han i denna bok 
dokumenterat några av dem. Boken 
väcker frågan om det i dagens sam-
hälle verkligen är tillåtet att välja sitt 
eget sätt att leva. Flera människor  
Mokvist besökt saknar elektricitet och  
rinnande vatten och de varken vill eller 
kan anpassa sig till vår samhällsstruktur.  
De ovanliga gavs ut första gång-
en år 2000 och har sedan dess 
sålts i drygt 150 ooo exemplar.  

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

De ovanliga 2 – Där friheten är viktigare 
än tryggheten. I den andra boken om 
ovanliga människor berättar författaren 
hur det har gått för dem som medver-
kade i De ovanliga 1 samt skildrar några 
nya personligheter. Sex år har förflutit 
mellan böckernas utgivning och flera 
av dessa modiga människor är idag av-
lidna men de finns bevarade i dessa två 
böcker. Alla människor är original men 
gemensamt för människorna i böckerna 
om ”de ovanliga” är att de värdesätter fri-
heten högre än tryggheten. De Ovanliga 2 
utkom första gången år 2006.

Where freedom is more important than security. 
The book is a follow up of The unusual - people 
who go against the tide. The same people, together 
with some new, tell their stories six years later. 

De ovanliga
inbunden, illustrerad, 210 x 225 mm
256 sidor, form göran eklund
isbn 978-91-85581–00-9

De ovanliga 2
inbunden, illustrerad, 210 x 225 mm
312 sidor, form göran eklund
isbn 978-91-85581–01-6

De ovanliga
Åke  Mokvist
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ALLA KUNGENS HÄSTAR
Emelie Cajsdotter

BALKONG FÖRLAG

Alla Kungens Hästar tar sin början 
i mötet med en folkilsken ponny. 
Ponnyn lärde författaren Emelie 
Cajsdotter att det finns ett annat sätt 
att kommunicera, men för att det 
ska vara möjligt måste man radera ut 
alla skillnader i värde. Det kan inte 
finnas någon hierarki. Mötet ledde 
författaren till frågan om det verkligen 
är nödvändigt att utöva dominans i 
hanteringen av djur? 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 when hand-
ling 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. 

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

English edition
softcover, illustrated, w 170 x h 225 mm
318 pages, design michel hjorth
isbn 978-91-85581–44-3

ALLA KUNGENS HÄSTAR
All the Kings Horses

Emelie Cajsdotter

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

Tiden är människans största fiende”, sa 
Zander. ”Ni kan förstå och analysera, ni 
människor, men ni har glömt hur man 
upplever det som verkligen är viktigt i 
livet”. Boken är tillägnad katten Zanders 
berättelse och berättar om hans tankar, 
om människorna och om tiden. Om 
konsten att glädja sig åt livet och att 
leva för ögonblicket. Författaren Emelie 
Cajsdotter menar att allting härstammar 
från samma källa samt att det finns ett 
gemensamt språk mellan alla levande 
ting. Det är en bok 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 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. 

ZANDER OCH TIDEN 
Emelie Cajsdotter



Illustrerade faktaböcker med lång livslängd
www.balkong forlag.se
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Gunilla linde Bjur 
krister enGström

BalkonG

stationshus
Järnvägsarkitektur i Sverige

På 1870-talet uppfattades en järn vägsresa 
som någonting äventyrligt, tågbiljetten 
symboliserade en sorts frihet. Detta är 
en fängslande historia om arkitektur, 
från ortens medelpunkt på 1800-talet till 
komplex kommunikationsnod i vår tid. 
Här dokumenteras många av de hus som 
präglat Sveriges stads- och landsbygd 
i 150 år. Att Sveriges stationshus är en 
talrik och mångfasetterad kulturskatt re-
dovisas i denna bok. Gunilla Linde Bjur 
har skrivit texter och samtidigt tecknat 
bilden av en byggnadstyp som ständigt 

speglar sin tids arkitektursyn. Krister 
Engström har med sin kamera, åter-
upptäckt 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. 

Gunilla Linde Bjur Krister Engström

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

STATIONSHUS
Järnvägsarkitektur i Sverige

Norrmalm – Stockholm norr om broarna
Christer Löfgren Svante Björkum

Denna bok har tillkommit tack vare Christer Löfgrens unika bilder  
och texterna har skrivits av stockholmsskildraren Svante Björkum.  
Betydligt större förändringar än vad som skedde på 50- och 60-talen är 
på gång. Många små förändringar, ett hus här och ett hus där, tillsam-
mans med gigantiska nybyggen ger oss sammantaget en i stora delar 
helt ny innerstad.  

Gamla Stan – En stad i staden/City between the bridges
Christer Löfgren Anne Östman

Följ med på en vandring genom gatorna, gränderna och in på bak-
gårdarna i Gamla Stan. 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. 

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

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

Much larger changes than what occurred on 50 - and 60’s are in the pipeline. Many small changes, 
along with big new buildings gives us a brand new city center. 

Södermalm – Minnenas Söder
Christer Löfgren Svante Björkum
Christer Löfgren är en passionerad fotograf med känsla för miljöer  
som står inför stora förändringar. I början av 1980-talet var han på 
ständig jakt efter spännande motiv. Hans bilder visar hur snabbt stads-
delen Södermalm i Stockholm har förändrats. Jämfört med dagens 
verklighet kan man, då trettio år passerat, uppleva en helt ny stadsdel. 
Stockholmsskildraren Svante Björkum har skrivit texterna. Boken 
utkom första gången 2009.

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

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

Christer Löfgren has with his images captured daily life in the Old Town of Stockholm.  
The text depicting Old Town and how people lived then and now. Texts in Swedish and English.
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inbunden, illustrerad, 225 x 225 mm, 204 sidor, form marina wiking
nyutgåva form sture balgård, isbn 978-91-85581–17-7

Här är bäret som har en alldeles egen 
historia. I denna bok får blåbäret full 
uppmärksamhet. Idag efterfrågas blå-
bär som aldrig förr och de anses vara 
ett av våra nyttigaste livsmedel. Blåbär 
finns överallt i skogen och det vilar 
något vardaglig och oansenligt över 
dem, samtidigt har de motsägelsefullt 
nog kallats för Skandinaviens druvor.  
Blåbär betyder fläckar, sötma, skval-
ler, mygg och målmedveten envishet. 
Cirka hundra annorlunda recept finns 

med och frestar – alltifrån Blåbärspasta 
till Blåbärslikör. Recepten är både his-
toriska och moderna. Boken är rikt  
illustrerad. Nyutgåva, första upplagan 
utkom 2008.

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

Blåbär 
Minnen, mat och smak

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 och 
annorlunda pepparkakshus. Allt peppar-
kaks bak börjar med en bra deg. Välj 
därefter bland de många ritningarna. 
Här finns allt från Eiffeltornet till ett 
Gökur eller vill du kanske göra en li-
ten Väderkvarn? Sedan är det bara att 
kalkera av ritningarna på ett smörpap-
per, klippa ut dem och skära ut de-

larna i din kavlade deg. Alla ritnings-
delar är gjorda i full skala. Boken är en 
reviderad och kompletterad nyutgåva, 
fylld med massa kul bus för julhelgen!

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

Pepparkakshus  
    & Mera Julbus

Eva Grane, Ylva Norman och Åke Gunnarson

inbunden, illustrerad, 215 x 300 mm 
272 sidor, form ylva norman
isbn 978-91-85581-34-4
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inbunden, illustrerad  
340 x 490 mm, 204 sidor 
form johan brunzell, 

isbn 978-91-85581-03-0Frihetstidens 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.

Kungliga Slottets inredningshistoria under 
frihetstiden har tillägnats en hel del ingående 
studier men det som saknat belysning är fram-
för allt den lösa inredningen. I denna bok pre-
senteras nu slottsbyggnadens fasta och lösa 
inredning i ett sammanhang. Den visar, våning 
för våning, efter inledande presentationer av 
arkitekturteoretisk bak grund, byggnadsorga-
nisation, hovordning och ceremoniel. Förfat-
taren, som är fil. dr i konstvetenskap och sedan 
1987 chef vid Kungliga Husgerådskammaren, 
är förtrogen med de rika samlingarna av möb-

ler, textilier och annat konsthantverk på alla de 
kungliga slotten.

Here is the history of the Royal Palace´s 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.

Bo Vahlne

inbunden, illustrerad, 240 x 225 mm, 600 sidor
form sture balgård, isbn 978-91-85581–62-7

Frihetstidens inredningar  
på Stockholms Slott

SVEN HULDT

Skottland
– lätt att älska

Balkong

Sven Huldt

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

Skottland – lätt att älska

Författaren Sven Huldt 
kom till Skottland på 
femtiotalet och kände 
sig genast hemma. 

Skottland är mycket lätt att älska och där fanns 
en 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 romantikern med förmåga att 
insupa doften av klanernas härjningar, säckpipans 
sorgsamma gånglåt, bergens sensuella framtoning 
och öarna i väst. Författaren guidar oss med 

stor upptäckarglädje genom ett Skottland som 
ligger honom varmt om hjärtat. 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 travelling. 

SJÖMÄRKEN – Kustens Konstverk

Magnus Rietz dokumenterar och fotograferar 
tillsammans med konstnären Göran E Johansson 
(1941-2009) ett urval av de vackraste och mest 
spektakulära sjömärkena som finns runt Sveriges 
kuster. De har stått intakta i mansåldrar men anses 
inte längre nödvändiga för sjöfarten. Numrerad, 
signerad upplaga. Levereras i kassett.

Since most of the beacons have lost much of their 
importance, the knowledge about them will 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. 

Magnus Rietz  Göran E. Johansson

Posters 
små märken 700 x 1000, isbn978-91–85581–20-7
stort märke , 700 x 1000, isbn 978-91-85581–19-1

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 

Boken låter oss färdas mellan Närke och 
Kina, mellan vardagsstress och medvetet nu.  
Bastedalens Kinapark – Den Harmoniska Dalen 
ligger likt en infattad pärla vid norra Vätterns 
strand. Det är ett slutet rum öppet för alla besö-
kare med sinnena vända mot den stilla inre upp-
levelsen. I boken förmedlas tre olika uttryckssätt 
för att lyfta fram skönheten, harmonin och ska-
parkraften i det kinesiska trädgårdstänkandet. 
Harmoniska Dalen leder till upplevelser och 

insikter, där var och en kan hitta vidgade möj-
ligheter att navigera på livets väg. Boken är rikt 
illustrerad med vackra bilder.  

Bastedalen’s China Park sits like a jewel encased in 
northern Vättern and is an enclosed space open to all 
visitors to sense the quietness and inner experiences. 
The book lets us travel between Sweden and China, 
between everyday stress and conscious now. 

Marianna Agetorp, Allan Larson och Markus Naef

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

Bastedalens Kinapark
Den Harmoniska Dalen
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DALARÖ – Minnen från Skärgården

Skärgårdskonstnären och författaren Bo Tilliander skildrar i denna bok  
Dalarö under 1940-50 talen. Detta var en tid då ön genomgick stora föränd-
ringar och här går att läsa om hur livet gestaltade sig i skärgården för sjuttio år 
sedan. Badortsepoken förändrades och de tidiga badgästerna flyttade ut och 
mer eller mindre bosatte sig året runt på ön. Lots och tullstationer försvann 
efter att i flera århundraden dominerat orten. Tillianders egna målningar, his-
toriskt bildmaterial och nytagna bilder illustrerar boken. Många små föränd-
ringar tillsammans med gigantiska nybyggen ger oss sammantaget en i stora 
delar en helt ny innerstad.   

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

 Moderna Snapsvisor Av Moderna Låtar

GUSSY LÖWENHIELM

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

Här är 101 visor som gör julbordet, sillunchen, 
påskmiddagen eller ålgillet till en hel 
krogshow. Snapsvisan kommer ursprungligen 
från Tyskland och har sedan letat sig till 
Sverige där man började sjunga dem på 
1700-talet. I denna bok rör det sig inte om 
snapsvisor, utan en slags föregångare till 
dem 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. För det är faktiskt 
så att med Brännvin, vad döljer du för mig? 
kan alla vara med på noterna. Skål! 

 
Here are thirteen songs that make the meal to a great 
dinner show. A well-tested tricks that are used in the 
student context.

Gussy Löwenhielm 

inbunden, illustrerad, 110 x 178 mm, 62 sidor
illustration och form hans von corswant
isbn 978-91-85581–64-1

BRÄNNVIN VAD DÖLJER DU FÖR MIG?
Moderna Snapsvisor av Moderna låtar

Otto Hermelin  Martin Jakobsson

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

AZORERNA – Nio öar mitt i Atlanten

Boken kom till för att ge kunskap om de bakom-
liggande 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.

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 
modern day society. Richly illustrated.

Bo Tilliander

DALARÖ
Minnen från skärgården

Bo Tilliander

BALKONG

SKÄRGÅRDSLIV - fler sanna och osanna historier

Bo Tilliander har hela sitt liv varit bosatt i Stock-
holms skärgård. Han började redan i ungdomen 
att teckna och måla. Hans skärgårds målningar och 
träsniderier är uppskattade av många och han har 
som konstnär haft flera uppmärksammade utställ-
ningar. I boken Skärgårdsliv - fler sanna och osanna 
historier, fortsätter Tilliander berättandet om män-
niskor i skärgården. Alla historier innehåller som 
vanligt en gnutta sanning och en gnutta osanning. 
Boken som inrymmer flera av Tillianders målningar, 
är en uppföljare av hans första bok Skärgårds-
berättelser – sanna eller osanna historier som utkom 
i juni år 2008 och blev mycket uppskattad.
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Skärgårdsberättelser utkom 2008 och 
är Bo Tillianders debutbok. Precis 
som i uppföljaren Skärgårdsliv så 
utspelar den sig till största delen i  
Stockholms södra skärgård.
isbn 978-91-85581-29-0

SKÄRGÅRDS
BERÄTTELSER

Sanna eller osanna historier  
av Bo Tilliander

BALKONG FÖRLAG
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SKÄRGÅRDSLIV
fler sanna eller osanna historier

Bo Tilliander

Skärg_Liv_Omslag3.indd   1 09-05-06   10.31.28

SKÄRGÅRDSSKRÖNOR

Årets sommarbok från författaren och konstnären 
Bo Tilliander. Efter succéerna med Skärgårds-
berättelser (2008) och Skärgårdsliv (2009) finns 
nu Skärgårdsskrönor. Bilderna som illustrerar 
boken är författarens egna målningar. Här får alla 
som älskar skärgården sitt lystmäte. Om allt som 
berättas är sant eller inte, det får man naturligtvis 
som vanligt inte veta. Tilliander hävdar dock 
att det trots allt finns en gnutta sanning i alla 
berättelserna.  Novellerna ger läsaren förståelse 
och respekt för det kärva och tuffa livet i skär
gården. Stäng av TV:n och unna dig en trevlig 
läsning som tar dig flera årtionden bakåt i tiden …
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SKÄRGÅRDS
SKRÖNOR

Bo Tilliander

tidigare utgivna böcker:

Skärgårdsberättelser (2008)
isbn 978-91-85581-29-0

Skärgårdsliv (2009)
isbn 978-91-85581-32-0

SKÄRGÅRDSLIV - fler sanna och osanna historier

Bo Tilliander har hela sitt liv varit bosatt i Stock-
holms skärgård. Han började redan i ungdomen 
att teckna och måla. Hans skärgårds målningar och 
träsniderier är uppskattade av många och han har 
som konstnär haft flera uppmärksammade utställ-
ningar. I boken Skärgårdsliv - fler sanna och osanna 
historier, fortsätter Tilliander berättandet om män-
niskor i skärgården. Alla historier innehåller som 
vanligt en gnutta sanning och en gnutta osanning. 
Boken som inrymmer flera av Tillianders målningar, 
är en uppföljare av hans första bok Skärgårds-
berättelser – sanna eller osanna historier som utkom 
i juni år 2008 och blev mycket uppskattad.
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Skärgårdsberättelser utkom 2008 och 
är Bo Tillianders debutbok. Precis 
som i uppföljaren Skärgårdsliv så 
utspelar den sig till största delen i  
Stockholms södra skärgård.
isbn 978-91-85581-29-0
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BERÄTTELSER

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

978-91-85581-43-6

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

SKÄRGÅRDSLIV – fler sanna eller osanna historier
inbunden, illustrerad, 148 x 210 mm, 128 sidor
form michel hjorth, isbn 978-91-85581–32-0

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

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

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

inbunden, illustrerad, 148 x 210 mm, 128 sidor
form michel hjorth, isbn 978-91-85581–63-4

•
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Kerstin Park

    Rosor
En rosodlares betraktelser

Balkong Förlag

Konstiga Båtar – märkliga öden
Philip Pereira dos Reis
Författaren och fotografen Philip Pereira dos Reis lotsar oss genom fjor-
ton sällsamma båtkonstruktioner. Det finns många båtägaren som föredrar 
att segla ”vid sidan” av farleden, som lägger ut kursen efter eget huvud och 
som struntar i vad grannarna ska tycka. Vi får lära känna några av dessa 
annorlunda farkosterna på nära håll och följa flera fängslande öden. 

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

JAMES BOND – Det regnar aldrig i en Bondfilm
Yvonne Linder

I denna faktaspäckade pocket om tidernas superhjälte James Bond finns det 
mesta man behöver veta om bondkaraktären, bondbrudarna, skurkarna, de 
exotiska platserna, musiken samt om stunts och specialeffekter. Den perfekta 
guiden för alla som älskar Bond eller för dig som vill lära dig mer! Detta är den 
tredje upplagan som utgavs i samband med den tjugotredje filmen SKYFALL 
2012. 

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

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

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

pocket, illustrerad, 110 x 179 mm, 256 sidor, form michel hjorth, isbn 978-91-85581–76-4

Rosor — En rosodlares betraktelser
Kerstin Park
Följ med på en resa i rosornas tecken. Här är det de äldre sorterna som har 
huvudrollen och det finns fakta om hur några av rosorna fått sina namn 
och på vilket sätt dofter påverkar oss. Vi får veta hur bruket av parfym san-
nolikt kom till av en slump och hur man använt rosens lilla frukt, nyponet 
genom olika tidsepoker och i olika kulturer. Recept blandas med massa 
spännande rosfakta.

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

ADRENALIN
Johan Ståhlberg
Adrenalin innehåller läckra actionbilder och information om sporterna 
skidor, snowboard och downhill-cykling på hög nivå. Johan Ståhlberg 
lyckas förmedla sina fartfyllda bilder på ett mycket personligt sätt.  
Här finns även intervjuer med ett urval av profiler och utövare av spor-
terna på hög nivå. Alla som skriver i boken brinner för sina aktiviteter. 
Gemensamt har de känslan av Adrenalin som rusar genom kroppen!

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

WHISKY JAPAN
Henrik Aflodal

En bok om öriket Japan, om människorna där och dess aparta kultur. Detta är 
en bok om whiskyn som slår allt annat! Whiskyexperten Henrik Aflodal ger sig 
ut på en färgsprakande resa där målet är att ta reda på hur japanerna produce-
rar 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, fascineras 
och njut! Kanpai!

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

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

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

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

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

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

De Röda Husen 
Ralph Edenheim
Röda hus och Falu rödfärg är något som de flesta förknippar med det genuint 
svenska och det som ger identitet och karaktär åt många bygder och land-
skap. Men få anar rikedomen och den stora spännvidden i det rödfärgade 
byggnadsarvet, hur mångfacetterad denna bebyggelse i realiteten är. Boken 
är rikligt illustrerad med färgfotografier.  Svensk och Engelsk upplaga.

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

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

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

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

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

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

Frågor och svar om byggnadsvård
Roger Lindbom  Vicki Wenander
Svaren på frågorna i boken kan ses som en första vägledning som kan 
kompletteras 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 underhålla och restaurera sina bostäder – på landet eller i 
stan – på ett varsamt och kärleksfullt sätt. 

This is a book with useful questions and answers on how to restore buildings carefully.

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

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

Svenska Harley Custom Bikes
Tomas Hansson
Tomas Hansson skildrar här bredden hos de svenska Harleybyggarna, från 
proffsen till entusiasterna som gör allt på egen hand. Boken kan ses som en 
hyllning till alla dessa som med sina custombyggen utgör en slags grund till 
en levande motorcykelkultur. Rikt illustrerat visas här de rådande stilarna 
inom customkulturen. Här bjuds på krom, lack, design och klassiskt muller!

This can be seen as a tribute to all those who with their custom builds constitute a 
foundation to a living motorcycle culture. Richly illustrated showing the prevailing 
styles in custom culture and this strong brand. 

Tretti Knyck! – Mopeden i Sverige
Claes Johansson
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! Claes Johansson snokar upp hela fenomenet ur alla dess synvinklar. Ingen 
som någonsin varit 15 år kan väl klara sig utan denna bok!

In Sweden you have to be at the age of 15 years to have the permission  
to drive a moped. The author resolutely looks into every point of view on the pheno-
menon the moped. 

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

inbunden, illustrerad, 210 x 225 mm, 144 sidor, form jan olsson, isbn 978-91-85581–25-2

inbunden, illustrerad, 210 x 225 mm, 168 sidor, form michel hjorth, isbn 978-91-85581–37-5

Oljeön – Ett industriminne i Engelsberg
Kersti Kollberg   Björn Ullhagen 

Mitt i Bergslagen ligger Oljeön i sjön Åmänningen och ruvar på hemligheter 
från industrialismens barndom. På 1870-talet uppfördes här ett olje-
raffinaderi av entreprenören, Pehr Ålund. Oljan hade några årtionden 
tidigare börjat utvinnas i såväl den gamla som den nya världen och var då 
det moderna bränslet i belysningen och på järnbruken runt om i Bergslagen.  

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

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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BJÖRNJÄGARN
En roman om en myt  Sten Björnulfson

BALKONG FÖRLAG
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BJÖRNJÄGARN — En roman om en myt
Sten Björnulfson  

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

ISBN 978 - 91- 85581-18- 4

  

Ny_Omslag.indd   1 09-02-07   11.52.31

Bygg din egen trä – KAJAK
Anders Jalakas
Här förklaras hur kajaker konstrueras, varför de ser ut som de gör 
och vilken betydelse det har för deras egenskaper. Detta är en bok 
för dig som tycker om träbåtar och doften av våt fernissa och som vill 
att din kajak ska vara en njutning att konstruera, bygga, paddla och 
se på. 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. 

Sällan Sett – i Stockholms Skärgård
Magnus Rietz

Stockholms Skärgård bjuder på en mängd glömda, okända och gömda ställen. 
Fotografen Magnus Rietz har letat upp dessa platser och tar med läsaren på en 
resa bland mörka bortglömda bergrum, flyg över havsvidderna i Kustbevak-
ningens spaningsplan eller en roddtur ut till ytterskären bland sjungande sälar. 
En härlig blandning presenteras i denna bok som även är rikt illustrerad. 

There are many unexplored places in Stockholm’s archipelago. Here you can journey to 
many of these dramatic locations. The book is richly illustrated.

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

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

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

STOCKHOLM – Sjön, Skogen & Skärgården
Serkan Gûnes
Att bo i en storstad som Stockholm och samtidigt ha vatten och grönska 
inom räckhåll är något som är väldigt exklusivt. Serkan Gûnes upptäckte 
magin i att se på storstadsnaturen genom kameraögat och fascinerades 
över den cykliska förändringen av landskapet, som han inte var van vid 
från sitt hemland Turkiet. Med kameran runt halsen och ett SL- kort i 
fickan begav han sig ut i Stockholms fantastiska natur. 

Gûnes discovered the magic of watching metropolitan nature through the 
camera eye. He was fascinated by the cyclic change in the landscape, which 
he was not accustomed to from his native Turkey. 

Söta Rara Alice!
Alfred Grenander
Historiskt var ett pappersbrev något man skrev för att bevara eller bekräfta 
en viktig relation.Boken återger 181 kärleksbrev som under sju år, 1859-
1866, skrevs av Lundastudenten Alfred Grenander till familjeflickan Alice 
Sandberg. Kärleksberättelsen är full av spännande iakttagelser och bilder 
från tiden. Numrerad upplaga, 500 exemplar, oskuren inlaga.

The book reproduces 181 love letters written by Alfred Grenander to the family 
girl Alice Sandberg during the years 1859-1866. The love story is full of interes-
ting observations and pictures from the time 

Drakar – att bygga och flyga
Olle Nessle

Här blandas inspirerande färgbilder, illustrerade exempel på flera olika drak-
modeller man kan bygga själv, samt 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 går också att få svar på i 
denna spännande bok! Låt fantasin flyga, bygg din egen drake och ge dig 
ut i naturen och lek!

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

häftad, illustrerad, 145 x 225 mm, 256 sidor, form sture balgård, isbn 978-91-85581–38-2

inbunden, illustrerad, 210 x 225 mm, 224 sidor, form michel hjorth, isbn 978-91-85581–18-4

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

Björnjägarn - En roman om en myt
Sten Björnulfson
Boken är skriven i romanform och utkom första gången år 1994.  
Här berättas historien om den mytomspunne Björnjägarn eller Nils Rund-
gren (1890 – 1971) som han hette. Björnjägarn levde största delen av sitt liv 
som luffare i Bergslagen. I slutet av 60-talet antog Liljevalchs vårsalong tre 
av hans naivistiska målningar vilket medförde att han blev riksbekant. 

This book tells the story of the mythical ”Bear hunter”, the naive painter with 
works exhibited at Liljevalchs in Stockholm. 
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uppdragsutgivning
En bok kan vara en värdefull del av ett företags

marknadsföring – uppdragsutgivning. Vår utgivning består även av 
uppdragsproducerade böcker/trycksaker. Vi kan erbjuda allt som 

behövs för att få en idé att bli till en färdig bok då det gäller projekt
ledning, formgivning, och redaktionell språkbearbetning. Den färdiga 

boken kan vi sedan också lagerhålla, distribuera och fakturera. 

exempel på vad förlaget kan erbjuda

– Jubileumsböcker, företagspresentationer
– Års- och kvartalsredovisningar

– Projektledning
– Upphandling av tryck och bindning

– Distribution och lager
– Försäljning och marknadsföring

 här visas ett urval av de senaste  
uppdrags produktionerna

– Skärgårdsstiftelsen
– Samfundet S:t Erik

– Hemvärnet
– Akademikliniken

– Svenska Byggnadsvårdsföreningen
– Arkitekter Engstrand och Speek AB

– Stenindustrins Forskningsinstitut
– Stiftelsen Wanås Utställningar

– SBMI (Sveriges Bergmaterielindustri)

HEM
VÄRNET 70 ÅR 1940 - 2010

ET EXCES IN CONES ENTIONET FUGA
Ciasitiorem a sitatiam ilianiminias rem. Nam, quis aut quo 
dunt quiatur? Caerovitenis re dita perum in cum atia dolor as 
aut venienda idelesto diti andit as adio consequo omnihilles 
remostoribus quam, quas eosto voluptatius, ullautas ea volu-
pic ipsusam, nati tem nimpedi tatquam fugia doluptu riaecta 
dit pliquis pro volorum illa sit officid ma num vellabo risitatur repuda samenim 
porepta turione ipsundam faccatem sin rernam, offic tem is di quae cuptatus 
nobitat ioribus.

Cus, occus. Aquam vendita sperferrum haria velest landaer natur, omnit 
dolorum sum el illuptam este si custorepedis natium esequi dolorro et dolupti 
atempos dolesequam, opta dolorec ullitatur, ut eicimus andignis moloreriasit 
dolorer itibusa ndundit auditat plitat liatur? Omniet eum endis dolorrum auda 
corenis volorporias sitate quibusam aboresequi ut laut volorit ibusdantis iduciam 
cus, officae. 

HEMVÄRNET
107 85 Stockholm

Balkong Förlag 

ISBN 978-91-85581-22-1

www.balkongforlag.se
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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
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Om bergmaterialindustrin

Skärgårdshus
Johan Ahlbom   Magnus Rietz
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