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Välkommen till Balkong Förlag och Busfrö Förlag!

Balkong Förlag är ett oberoende förlag med inriktning på illustrerade 
fackböcker inom många olika ämnen - alla producerade miljövänligt 
på papper. 

Vi riktar oss till bokälskare som ställer krav på hållbarhet. Grundtanken 
med utgivningen är vackra tryckta böcker av hög kvalitet med lång 
livslängd – våra böcker hittar man sällan på readiskarna säsongen 
efter utgivningen.

I en allt mer digitaliserad värld tycker vi att det tryckta mediet blir 
allt mer angeläget. Att läsa på papper tycks påverka läsupplevelsen 
positivt. Allt fl er studier visar att tryckt information lämnar ett dju-
pare avtryck i hjärnan, som leder till en ökad känslomässig process. 
Studier visar också att information tryckt på papper förbättrar inlär-
ningen och förståelsen av kunskap. Vissa sakkunniga hävdar till och 
med att något så enkelt som att bläddra i en bok kan hjälpa hjärnan 
att minnas. Vi vill medverka till att detta fenomen fortsätter att vara 
viktigt för både stora och små. Våra produktioner sker i nära samarbete 
– förlag – författare – fotograf och formgivare.  

Med Busfrö Förlag är ambitionen att ge ut charmiga och välgjorda 
barnböcker. Tanken är att de ska locka både föräldrar och barn till 
samtal kring boken de läst. 

Vårt kontor ligger i Vasastan i Stockholm och våra böcker fi nns hos 
välsorterade återförsäljare, i nätbokhandeln eller så kan du köpa 
dem direkt från vår webbutik www.balkongforlag.se

Om du har frågor om vår utgivning är du välkommen att kontakta oss 
på info@balkongforlag.se

Följ oss också gärna via sociala medier! 

www.balkongforlag.se 
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Det finns många olika typer av balkonger 
 vilket kan spegla vår utgivning som  

innehåller en mängd  
olika ämnen.
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Inbunden, illustrerad
200x265 mm,192 sidor
Form Sara Ånestrand
ISBN 978-91-87553-31-8

SAND
De små kornens material
Karl-Erland Stensiö 

Sand är ett vardagligt material som alla känner till. De fl esta av oss för-
knippar sand med en badstrand. Sand fi nns också på betydligt ogästvänli-
gare platser som öknar och den kan leda oss in i ämnena kemi och geologi. 
Ur geologisk synpunkt är sand inget annat än korn av storleken från 0.06 
mm till 2mm. 

Att studera sand kan vara mycket intressant. De enstaka kornen kan stu-
deras till färg, storlek och utseende. Det kan synas som om sandkornen är 
lika men så är inte fallet, varje korn är unikt till form och färg. Sand består 
av ett eller fl era mineral. Mineral kallas de oorganiska föreningar som 
fi nns i naturen. Boken är rikt illustrerad och omfattar grundläggande kemi 
med förklaringar om mineraler, bergarter och om atomer som bildats för 
miljarder år sedan och som skapar jorden med dess stenar och sand. 

� e book is richly illustrated and encompasses basic chemistry with explanations 

of minerals, rocks and atoms formed millions of years ago, creating the earth with 

its rocks and sand.
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Inbunden, illustrerad  
195x245 mm, 96 sidor
Form Kjell Bergman 
ISBN 978-91-87553-36-3

 

Båtbyggaren 
och hans båtar
Jan Agrén  

Båtbyggandet i Roslagen har sedan länge varit en viktig verksamhet och 
som tur är fi nns det fortfarande ett fåtal personer som tillverkar båtar av 
trä. Båtbyggaren Börje Andersson, född, uppvuxen och verksam i Roslagen 
har under åren byggt ett hundratal båtar, den mest kända är vedjakten Sofi a 
Linnea, att somliga kallar honom trollkarl är ingen tillfällighet. Den här 
boken vill i ord och bild berätta om denna sällsynta person, född och bosatt 
i den trakt som kallas Roslagen. I skriftliga källor dyker detta namn upp 
första gången år 1493. Det uppkom då genom en sammanslagning av orden 
Roden och skeppslag, vilket naturligtvis hade med kustfolkets rodd att 
göra. Börje Andersson är väl värd att lära känna för alla som vill veta mer 
om hur hans träbåtar har kommit till. Texten är lättläst och bilderna talrika. 

� is book is about boatbuilder Börje Andersson, born and raised in Roslagen. 

He has built over a hundred boats over the years, the most famous is the wooden 

ship So# a Linnea.
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Inbunden, illustrerad 
215x270 mm, 170 sidor
Foto Ola Bergengren
Form Linda Klemming
ISBN 978-91-87553-41-7

I skuggan 
av Blåkulla 
– Hus och människor i Hagalunds arbetsplatsområde
Bo Madestrand och Malin Zimm

För hundra år sedan växte en nybyggarstad i bästa Vilda Västern-stil upp 
strax utanför Stockholm. Hagalund, som området fi ck heta, befolkades mest 
av fattiga stockholmare som byggde sina ruckel av gamla sockerlådor och 
byggmaterial som de ”råkat” få med sig från byggen inne i stan. Här fi nns 
idag Hagalunds arbetsplatsområde, som levt ett stilla liv i skuggan av det 
intilliggande Gamla Hagalund. Här fanns vid förra sekelskiftet tobaks-
odlingar, repslagerier och andra verksamheter som inte kunde verka 
innanför tullarna. Nu ska industriområdet genomgå ett stort förändrings-
arbete med målet att utveckla en ny stadsdel, där den nya tunnelbane-
sträckningen är en drivande motor. I boken ”I skuggan av Blåkulla” får vi 
veta mer om de byggnader och människor som fi nns i området i dag, från 
en gammal Saab-verkstad och dess 90-åriga ägare till rockband, krögare, 
konstnärer och världsledande forskare.

� e history of an old industrial area outside Stockholm, where an extensive 

development project will take place during the coming years, transforming the 

neighbourhood into a new residential area. Meet the mechanics, artists, researchers 

and rock musicians who give life to this fascinating place.
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Inbunden, illustrerad 
210x225 mm, 216 sidor
Text Elin Sirenius 
Kommentarer och normalisering 
av stavningen Barbro Gramén
Faktagranskning Stig Geber
Form Karin Schaefer
ISBN 978-91-87553-38-7 

Elins tonårsdagbok 
Grödinge 1874–1880
Elin Sirenius

Elin Sirenius (1857–1956) tillbringade alla somrar på Nolinge Gård i Grödinge 
socken i nuvarande Botkyrka kommun. Fadern var en mycket framgångsrik 
grosshandlare och vinterhalvåret bodde familjen i Göteborg. Dagböckerna 
börjar 1874 och slutar när hon gifter sig med Albin Wasastjerna 1880. 
Anteckningarna ger en livfull bild av livet i Grödinge. Elin berättar om 
förälskelser, tidens dammode, tågresor med nya stambanan men också via 
Göta kanal, herrgårdsbröllop, en fl ottmanöver vid Skanssundet, utfl ykter 
till Tullgarn och Hagaparken och om Nordenskiölds Vega när de återkom 
efter upptäckten av Nordostpassagen. Parallellt med Elins berättelse löper 
nyskrivna kommentarer och förklaringar skrivna av Barbro Gramén. Boken 
innehåller många foton och illustrationer från tiden. 

� rough the wholesalerdaughter Elin Sirenius (1857–1956), we receive diary 

entries from her summers at Nolinge Manor in Grödinge parish in the present 

Botkyrka municipality. 
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Inbunden, illustrerad
185x225 mm, 432 sidor
Form Sture Balgård
ISBN 978-91-87553-37-0

GÖRAN LINDAHL 
– ETT ANNAT PERSPEKTIV
arkitekturhistoria • samhällsdebatt • undervisning • forskning

Leif Jonsson

Göran Lindahl (1924–2015) professor i arkitekturhistoria i Stockholm 
1961–1991. Han var under en lång period en tongivande och allmänt högt 
respekterad person. Genom sin intellektuella stringens och spänst, breda 
kunskap samt engagerade lärar- och forskargärning har han på avgörande 
sätt påverkat fl era generationers arkitekter och studerande, men också 
den offentliga opinionen genom sin journalistiska verksamhet. Hans många 
projekt och skrifter speglar det händelserika skeendet då det svenska 
samhället och särskilt bebyggelseutvecklingen skiftade under påverkan av 
växlande demografi ska, ekonomiska och estetiska faktorer. Som arkitektur-
historiker har Göran Lindahl också bidragit med banbrytande och djupträng-
ande studier, främst om 1600-talets konst, arkitektur och trädgårdskonst 
samt om kyrkor från olika tider. 

Göran Lindahl, Professor of Architectural History in Stockholm 1961–1991. He was 

a generally highly respected person. � rough his intellectual rigor and broad know-

ledge, he has decisively in$ uenced several generations of architects and students. 
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Mjukband, illustrerad
170x225 mm, 384 sidor
Form Johan Brunzell
ISBN 978-91-87553-29-5

Themsen
– från källorna till havet
Karl G. Fredriksson och Lilian Fredriksson 

Lämnar man den numera blygsamma lilla vattensamling som utgör Themsens 
källor och beger sig i riktning mot havet, väntar inte bara vidunderligt natur-
sköna scenerier utan också kulturupplevelser där de historiska vingslagen 
framkallar minnen. En vandring längs Themsen, den 346 kilometer långa 
fl oden i Södra England, är en förfl yttning genom historien. Överallt ser man 
spåren efter andra som satt sin prägel på livet vid fl oden, eller på England i 
vidare mening. Man inser att Themsen är mer än en metafysisk bild av det 
mänskliga livet och att den ger mer än en sammanbindande länk mellan 
skilda delar av nationen. Boken är tänkt att fungera som en historisk och 
kulturhistorisk vägledning för den som på något sätt färdas längs med 
Themsen.

A walk along the � ames, the 346-kilometer long river in Southern England, is a 

journey through history. � e book is intended to serve as a historical and cultural 

history guide for those traveling along the � ames.
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Mjukband, illustrerad
210x225 mm, 96 sidor
Form Johan Brunzell
ISBN 978-91-87553-30-1

Sälar
i svensk krigstjänst
Johan Ahlbom

Hemliga militära försök pågick under andra världskriget kring Gålö i Stock-
holms södra skärgård. Man undersökte olika metoder för ubåtsspaning. 
Fram till för några år sedan var verksamheten vid Sälstationen på Gålö 
hemligstämplad men nu är sekretessen hävd. När den hävdes avslöjades 
en spännande nutidshistoria. Sälar tränades under strängt hemlighets-
makeri för att hitta främmande ubåtar i svenska farvatten. Detta låter som 
hämtat ur en dålig spionroman, men är helt sant. På den hemliga försöks-
stationen Palmen på Gålö tränades förutom sälar också havsörnar, bergu-
var och duvor. Fåglarna tränades att i fl ock dyka mot periskopattrapper.

Johan Ahlbom är biolog och naturgeograf och har under många år arbetat 
som Förvaltningschef i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län.

Secret military trials continued during World War II around Gålö in Stockholm’s 

southern archipelago. Seals was trained under strict secrecy to find foreign 

submarines in Swedish waters.
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Inbunden, illustrerad
210x276 mm, 300 sidor
ISBN 978-91-87553-39-4

Arkitekt 
Elsa Sundling
Av lust och ohejdad vana
Frida Nerdal

Elsa Sundling (1902–1964) lämnade familj och land bakom sig och gjorde 
karriär som arkitekt. Under drygt trettio år var hon verksam i sex olika 
städer i tre olika länder, men också inom de arkitekturrörelser som banade 
väg för modernismens idéer och ideal. Vila var ett okänt begrepp för denna 
energiska arkitekt som arbetade jämt, av lust och ohejdad vana.

Under 1920-talet tog hon sig igenom såväl målarstudier som arkitektur-
studier i Paris och fi ck sin första anställning hos betongpionjären Auguste 
Perret. Hon hade därefter specialistkunskap inom akustik, betongkon-
struktioner och hållfasthetsberäkningar och ritade minst sjutton biografer 
i Paris. Hon är även en av arkitekterna bakom Västerås kraftvärmeverk. 
Men likt många andra kvinnliga pionjärer lämnades endast tomrum efter 
hennes bortgång. Boken förtäljer historien som aldrig tidigare fått utrymme 
att berättas.

Elsa Sundling was an architect during the # rst part of the 20th century. But like 

many other female pioneers, only void was le&  a& er her death. � e book tells the 

story that has never been given room to be told.

Foto: W.Commons, Willem van de Poll, CCBYSA PD.

Foto: W.Commons, Dependability, CC BY SA 4 0.
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Inbunden, illustrerad
148x210 mm, 160 sidor
Form Sture Balgård
ISBN 978-91-87553-40-0

John Sjöström
En arkitekts minnen och tankar om hus

Den skånska längan från 1700-talet har många tidlösa kvaliteter. Intrycken 
från somrar i denna länga sedan åttaårsåldern fi nns med i John Sjöströms 
minnen av olika miljöer under ett långt arkitektliv. I undervisning, artiklar och 
föredrag har han återkommit till samma tema: kraven på en god miljö skiftar 
inte med åren. De gäller att upptäcka, ta tillvara och utveckla de modeller och 
idéer i äldre bebyggelse som ännu håller måttet! John Sjöström föddes 
1931 och ville i sin ungdom bli skeppsbyggare. Han blev istället arkitekt och 
fi ck 1967 professuren i arkitektur på Konsthögskolan

John Sjöström was born in 1931 and wanted to become a shipbuilder in his youth. 

He instead became an architect and in 1967 he received the professorship in archi-

tecture at the Academy of Fine Arts.
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Inbunden, illustrerad
235x210 mm, 96 sidor
Form Karin Schaefer
Digitalisering av text Jan Tilliander
Foto av målningar Bodil Tilliander
ISBN 978-91-87553-32-5

Bo Tillianders

Dalarö
Bo Tilliander

Många känner nog till Dalarö som ett gammalt skärgårdssamhälle och 
badort i Stockholms skärgård. Ön har historiskt varit betydande på många 
olika sätt och här skildras livet och bebyggelsen på Dalarö som det såg ut 
då författaren växte upp under 1940–50 talet. Hur ortsborna stod förundrade 
när kungligheter besökte landets mest kända badort för att sedan bege sig 
vidare till Ornö för att jaga älg. Författarens första busstur till huvudstaden 
Stockholm för att få uppleva något som kallades elektriskt ljus. Och om alla 
de skepp och gamla bilar som fått sin sista vila på Vadevikens botten. En 
hel del har förändrats men mycket ser i stort sett likadant ut, bland annat 
fi nns fl era av 1800-talsbyggnaderna ännu kvar. Precis som i Tillianders 
övriga böcker pryds sidorna av hans färgstarka målningar.

� e swedish archipelagoartist Bo Tilliander tells us about his Dalarö, an Island in 

the Swedish archipelago. Just as in Tilliander's other books, the pages are adorned 

by his colorful paintings.
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Inbunden, illustrerad
210x225 mm, 144 sidor 
Form Johan Brunzell
ISBN 978-91-87553-24-0

ETERNITHUS
Elisabet Aagård och Petra Westlin

Asbestcement består av asbest som krossas och sedan blandas ihop med 
cement. Det är ofta benämnt med det mer kända namnet Eternit. Materialet 
har fördelen att det är tåligt oavsett temperatur och väderlek och har bland 
annat använts som väggbeklädnad till hus. Nackdelen är att det är hälso-
vådligt om det inte hanteras på rätt vis. Boken berättar om en bortvald del 
av den svenska arkitekturhistorien. Om husen som man börjat uppskatta 
igen och hur man bäst tar hand om sin eternit. Författarna bjuder på en 
resa från 1930-talets storhetstid då en hel nation omfamnade det nydanande 
materialet – fram till det abrupta slutet i mitten av 1970-talet då en av 
Sveriges största arbetsmiljöskandaler nystades upp. 

The book tells of a despicable part of Swedish architecture history. About the 

houses that have begun to appreciate again and how to best take care of your 

eternity plates.
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Köp dina böcker  
i vår webbutik. 

Alltid öppet!
Här hittar du nyheter och det mesta av vår utgivning.

Beställ och få dina böcker snabbt och smidigt!

www.balkongforlag.se
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Inbunden, illustrerad
200x265 mm, 192 sidor
Form Sara Ånestrand
ISBN 978-91-87553-26-4

KALKENS HEMLIGHETER
teknik och historia
Krister Berggren

Kalksten är oftast en sedimentär bergart och förekommer i naturen i 
många olika former som lösa stenar eller bundet i berg. Kalk är i dagligt 
tal inget entydigt begrepp utan används om olika kemiska föreningar som 
innehåller kalcium. I boken har författaren Krister Berggren dokumenterat 
och sammanfattat en väsentlig del av sina kunskaper och yrkeserfarenheter 
från kalkområdet. Materialet kan intressera såväl tekniskt som kultur-
historiskt orienterade personer inom fältet. Vid restaurering av ruiner upp-
står ofta problem med det nya kalkbruket som fryser sönder. Paradoxalt nog 
fi nns det i allmänhet gammalt originalkalkbruk i samma ruin som klarar 
sig utan skador. Det var med denna erfarenhet som sökandet efter kalkens 
hemligheter startade för 25 år sedan.

In the book, the author Krister Berggren has documented and summarized a signi# -

cant part of his knowledge and professional experience from the # eld of chalk.
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Inbunden, illustrerad
220x276 mm, 256 sidor 
Foto Krister Engström
Form Åsa Waldton
ISBN 978-91-87553-23-3

Lilienbergs stad
Göteborg 1900–1930
Hans Bjur

Under tidigt 1900-tal skapades de fl esta svenska exemplen på helgjutna 
och konstnärliga stadsplaner i Göteborg. Skaparen bakom dessa hette 
Albert Lilienberg och var stadens förste stadsingenjör. Götaplatsen, Nedre 
Johanneberg, Änggården, Kungsladugård, Majorna, Gamlestaden och 
Örgryte villastad är alla exempel på platser och stadsmiljöer gestaltade av 
Lilienberg. 

Hans Bjur, professor emeritus i stadsbyggnad, mångåriga forskning kom-
pletteras av fotograf Krister Engströms vackra bilder. Här skildras hur tre 
decenniers stadsbyggnadskonst ännu utgör en hållbar och älskad del av 
Göteborgs identitet. Boken är rikligt illustrerad. 

Perhaps the most prominent Swedish examples of artfully high-rise city plans 

from the early 1900’s were created in Gothenburg when Albert Lilienberg was 

the city’s # rst city engineer. 
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Mjukband, illustrerad
170x225 mm, 160 sidor

Form Terese Brandwold
Foto Malin Wijk

ISBN 978-91-87553-25-7

Gravidkraft
Hälsa genom rörelse och träning
Emma Regberg Lundborg

Gravidkraft handlar om hur den gravida kvinnan på bästa sätt tar hand om sig 
och sin kropp genom styrka, rörelse och energi. Emma Regberg Lundborg 
är fysioterapeut och specialiserad inom kvinnors hälsa. I Gravidkraft väver 
hon samman fakta om kroppsliga förändringar med praktiska tips och råd 
till den gravida kvinnan. Fysioterapi kan hjälpa dig att identifi era faktorer 
som främjar eller hindrar din kapacitet och hur du kan träna för att ge din 
kropp bättre förutsättningar. Boken tar upp fakta från forskning och utgör 
en övergripande guide i hur kroppen påverkas under graviditeten samt hur 
träning och rörelse kan bidra till god hälsa under denna tid. Det här är en 
bok till dig!

Empower our pregnancy! � is book is about maintaining the body with move-

ment, strength, energy and well-being during our pregnancy.

Mjukband, illustrerad 
170x225 mm, 320 sidor 
Form Michel Hjorth
ISBN 978-91-87553-28-8

Zander och Tiden
Emelie Cajsdotter

Zander och tiden berättar om katten Zanders tankar om människorna och 
om tiden. Om konsten att glädja sig åt livet och att leva för ögonblicket. 
Zander menar att tiden är människans största fi ende. Människan kan 
förstå och analysera men vi har glömt hur man upplever det som verkligen 
är viktigt i livet. Boken tar upp människans rädsla inför det okända, samt 
vårt förhållande till tiden. Det krävs mod att lyssna till sin egen historia och  
fi nns det ett gemensamt språk för allt levande. En önskan om att dessa 
berättelser ska kunna inspirera fi nns hos författaren Emelie Cajsdotter. 
Emelie har tidigare skrivit boken Alla Kungens Hästar.

Time is the biggest enemy of mankind. We have forgotten what really matters in 

this life. � e author Emelie Cajsdotter means that there is a common language 

between all living beings.
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Uppdragsutgivning
Stärk företagets värde
En bok om företaget är mer värdefull och har längre livslängd än en 
annons. Vår utgivning består också av böcker som vi har producerat på 
uppdrag. Vi hjälper till att planera och producera boken som blir en del av 
företagets marknadsföring. Vi kan erbjuda allt från att få en idé att bli en 
färdig bok, till projektledning, formgivning samt redaktionell språkbear-
betning. Den färdiga boken kan vi sedan även lagerhålla, distribuera och 
fakturera.

Vi erbjuder

•  Jubileumsböcker och företagspresentationer

•  Års- och kvartalsredovisningar

•  Projektledning

•  Upphandling av tryck och bindning

•  Distribution och lager

•  Försäljning och marknadsföring

Varmt välkommen att kontakta oss på:
info@balkongforlag.se 

Foto Jan Agrén
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Inbunden, illustrerad
220x276 mm, 256 sidor
Form Birgitta Dahlkild 

ISBN 978-91-87553-21-9

Carl Johan Cronstedt
arkitekt och organisatör
Linnéa Rollenhagen Tilly 

Greve Carl Johan Cronstedt (1709–1777) var arkitekt. En av hans största 
insatser var som konstruktör till den svenska kakelugnen. Redan som ung 
hörde Cronstedt till Sveriges förnämsta kretsar, vilket gav honom möjlighet 
att ägna sig åt vad han själv ansåg vara viktigt och intressant. Han verkar 
själv ha velat inta en diskret plats i bakgrunden av Carl Hårleman, Carl 
Gustav Tessin och Erik Palmstedt. I boken återfi nns ett spännande och i 
stora delar obehandlat bild- och arkivmaterial, däribland det unika Fullerö-
biblioteket – en rikt illustrerad första översikt om Cronstedts teoretiska 
och praktiska deltagande i den svenska byggnadstekniska debatten under 
Frihetstiden. En samling arkitekturritningar och teckningar, som tidigare 
förvarades på Fullerö fi nns nu på Nationalmuseum i Stockholm.

Count Carl Johan Cronstedt is o& en cited as the inventor of the modern tiled 

stove. � e book is based on an exciting images and archive materials, including 

the unique Fullerö Library.

Inbunden, illustrerad 
210x270 mm, 320 sidor 
Form Michel Hjorth 
ISBN 978-91-85581-78-8 

Ingenjörens 
konst
Material och konstruktion ger form
Sture Samuelsson

1800-talet var ingenjörernas århundrade. Deras insatser var helt avgörande 
för epokgörande projekts genomförande och sådana byggnadsverks form. 
Ingenjörerna medverkade till att skapa höga byggnader, broar, dammar och 
tunnlar, som än idag imponerar. 

Boken har tillkommit för att väcka tankar om de ofta osynliggjorda kon-
struktörernas kunskaper och konstnärskap samt för att söka bidra till ett 
ökat intresse för arkitektoniskt värdefulla byggnader. Texten behandlar 
hur tillgången till nya material möjliggör nya konstruktioner och hur detta 
tillvaratas i arkitektonisk form. Intressanta byggnader där sambandet 
konstruktion – form är tydligt, har studerats. Framställningen anknyter 
till betydelsefulla personer och till projekt i som illustrerar utvecklingen 
historiskt och i vår tid.

Författaren Sture Samuelsson är professor emeritus vid KTH Arkitektur i 
Stockholm.

� is 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.
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Rom
arkitektur och stad

Gunilla Linde Bjur och Hans Bjur

Rom är en unik artefakt, mäniskoskapad under lång tid. Staden har varit föremål 
för otaliga skildringar ändå fyller denna bok ett stort tomrum. Arkitektur och stad 
har aldrig tidigare beskrivits i ett sammanhang, från antiken till vår tid, där även de 
senaste 20 årens arkitektur presenteras. Det rika bildmaterialet gör boken till en 
spännande vandring som skildrar stad och arkitektur med en närhet så som man kan 
uppleva Rom idag. På samma gång ger texterna en sammanfl ätad arkitektur- och 
stadsbyggnadshistoria som belyser de uppgifter arkitekter och stadsbyggare fått ta sig 
an i Roms unika stadsmiljö under olika tider.

The book is the first in the Swedish language dealing with Rome’s architecture in our 

time in the context of the ancient city. It tells architecture and urban history from 

antiquity to the present.

Ohälsosam 
Arkitektur

En annan sida av funktionalismen
Gösta Alfvén

I denna bok blandar sig läkaren Gösta Alvén i arkitekturdebatten. Här skildras hur det 
gick till då den moderna staden skapades i Sverige då många arkitekter var påverkade 
av Le Corbusiers nyskapande idéer. Boken problematiserar denna tidens tankegångar 
om arkitektur och stadsplanering – den så kallade funktional ismen – och hur det ledde 
till omfattande rivningar av gamla stadskärnor och till massproduktion av osunda 
bostäder. Funktionalismen lovade välfungerande, hälsosamma städer. Men som boken 
visar, infriades inte alltid dessa löften. Författarens ambition är att söka ge svar på 
frågor om hur vi bygger attraktiva och hälsosamma städer, där människor mår bra 
och som främjar ett rikt socialt liv.

How can we create attractive and healthy cities? These are issues that are increasingly 

important. The attractive town makes people feel good, which in turn creates a win-

win situation.

Inbunden, illustrerad 
220x276 mm, 256 sidor
Form Michel Hjorth 
ISBN 978-91-85581-94-8

Inbunden, illustrerad 
210x225 mm, 192 sidor 
Form Michel Hjorth
ISBN  978-91-85581-96-2

Inbunden, illustrerad
220x276 mm, 216 sidor
Form Birgitta Dahlkild
ISBN 978-91-85581-90-0

Slaggsten 
och Slagghus
Unika kulturskatter
AnnMarie Gunnarsson och Peter Nyblom

Många byggnader uppfördes av slagg från mitten av 1700-talet och en bit 
in på 1900-talet. Raffl ande strukturer, små järnklumpar, randmönster 
från träkol. Det som är spännande är att ingen slaggsten är den andra lik. 
Slaggstenen är vår första artifi ciella byggnadssten, använd i malmtrakter 
som alternativ till byggnadstimmer. Vid metallframställning var slagg en 
biprodukt. Metallerna har sålts ut i världen – men slaggen fi nns kvar och 
berättar – om skickligt hantverk. Förhoppningen med denna bok är att öka 
medvetenheten samt att människor ska inspireras till att vara stolta över 
slagghusen och varsamt ta hand om dessa unika byggnader, uppförda av 
ett material som i dag är svårt att ersätta.

Slag-stone was a by-product when metal was created and was the # rst arti# cial 

building stone. It’s used as an alternative to building log. 
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Klimat 
Energi 
Hållbarhet

Är byggsektorn en miljöbov?
Johnny Kellner

Trots försök till internationella klimatavtal är klimatförändringarna ett allvarligt hot 
för vår planets befolkning. Stigande temperaturer, ökad nederbörd och ett fuktigare 
klimat påverkar redan byggbranschen i Norden. Hur ska bygg- och bostadsbolagen, 
staten och kommunerna hantera miljö- och energifrågorna på effektivaste sätt för 
att bostäder ska bli hållbara i framtidens klimat? Författaren har som ambition att 
beskriva hinder och möjligheter samt den beredskap och planering vi måste ha för ett 
hållbart samhällsbyggande i Sverige. Här pekas på de miljöfrågor som bör prioriteras 
för att besluten ska tas i rätt ordning för att ge bästa effekt. Allt detta sett i ett större 
sammanhang i både tid och rum som inkluderar människorna i de tekniska systemen.

Warmer temperature, increased rainfall and other climate changes is something we are going 

to get used to. � e climate change is a serious threat to our planet and here the author tell 

us about the development and which environment questions we need to focus on for the best 

long term e+ ects.

Skateboard
Erik Hong och 
Anders Berglund

Skateboard är nu invald i Riksidrottsförbundet som en idrotts-
gren och byggandet av betongparker har de senaste åren explo-
derat. 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 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. Här fi nns fota-fi lmareportage. Boken är också 
fylld med tips och berättelser från skatare som exempelvis Sarah Meurle, Nils Lilja, 
Albert Nyberg, och Magnus Fastbom.

� is 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 skateboarding has made 

since the 1950s California and work our way up to more advanced tricks and features. 

Tillbaka 
till utopin  

En bok om Ralph Erskines arkitektur i norr
Axel Larsson

Detta är en konstbok som handlar om Ralph Erskines bygg-
nader i norra Sverige. De här byggnaderna, som uppfördes 
under 50- och 60-talet, var på många sätt nydanande. Med 

dem ville Erskine skapa en arktisk arkitektur. Ett byggande anpassat till nordliga 
klimatförhållanden. Boken handlar om dessa byggnader. Om platserna de byggdes 
på och tankarna som format dem. Men detta är ingen vanlig bok om arkitektur. Med 
hjälp av utklippta bilder, poesi och kollage har Axel Larsson skapat en utforskande 
stämning, en känslomässig koppling till det byggda. Han menar att – Bilden är alltid 
skapad, aldrig tagen. I sin konst utforskar han det artifi ciella och det äkta och hur man 
kan skapa den subjektiva bilden som kameran aldrig kan fånga.

Back to utopin is an art book about Ralph Erskine’s buildings in northern Sweden. � ese 

buildings, which were erected during the 50s and 60s, were in many ways innovative.

Homo 
Sapiens
Curt Borgenstam 

Vad betyder det att vara människa och vad skulle hända om vi blev inordnade och 
formade i samma form? Homo Sapiens betyder vis människa och alla nu dagens 
levande människor tillhör underarten Homo Sapiens. Några utmärkande drag för 
arten är dess anpassningsbarhet och förmåga till abstrakt tänkande men trots att alla 
människor är olika vill man ofta betrakta oss som att det går att dela in oss i kategorier. 
Illustrerat med enkla skisser samt beskrivande texter på svenska och engelska visas 
här på ett roligt och tänkvärt sätt våra olikheter som människor. Samtidigt betonas 
vikten av mångfald och värdet av att få vara unik som människa. Boken utkom första 
gången år 1970.

What would really happen if we humans were designed and cast in the same mold? � e 

book shows in a fun and memorable way our di+ erences and emphasizes the importance of 

diversity and to be unique. Illustrated with simple but remarkable sketches.

Inbunden, illustrerad
210x225 mm, 240 sidor
Form Birgitta Dahlkild
ISBN 978-91-87553-12-7

Mjukband, illustrerad
180x215 mm, 192 sidor

Form Michel Hjorth
ISBN 978-91-85581-65-8

Inbunden, illustrerad
Form Axel Larsson
245x238 mm, 72 sidor
ISBN 978-91-87553-33-2

Inbunden, illustrerad
210x225 mm, 64 sidor

Text och bild Curt Borgenstam 
(1919–1999)

Form Michel Hjorth
ISBN  978-91-85581-92-4
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Köp dina böcker  
i vår webbutik. 

Alltid öppet!
Här hittar du nyheter och det mesta av vår utgivning.

Beställ och få dina böcker snabbt och smidigt!

www.balkongforlag.se
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Inbunden, illustrerad 
210x225 mm, 168 sidor

Form Michel Hjorth
ISBN 978-91-85581–69–6

Lugnet
ett storstadsminne
Petter Eklund och Per Skoglund

Under 60 år växte en kåkstad upp på den plats som idag är en del
av Hammarby Sjöstad. I Lugnet frodades skuttar och skrotnissar, 
bilmekar och verkstäder i en udda mix av högklassigt hantverk, 
fl itighet och skumrask. Lugnet blev en fristad och ett provisorium, 
byggt på gammal sjöbotten där ingen permanent bebyggelse var 
tillåten. Där hamnade verkstadsfi rmor som tvingades fl ytta från 
innerstaden, där startades företag i liten skala. Hyrorna
var låga och påhittigheten stor. Korrugerad plåt, Lecablock och 
trä härskade i de Vilda västern-liknande kvarteren. Lugnets 
vildvuxna skönhet var en stilstudie i återbruk och fantasi som 
inspirerar även idag. 

Here you can read about Lugnet an area in Stockholm that was a sanctuary for free 

spirits. Today it has transformed in to an exclusive residential.

Mjukband, illustrerad
170x240mm, 416 sidor
Form Johan Brunzell och Michel Hjorth
ISBN 978-91-85581-99-3

Skärgården
Vägvisare från Örskär till Landsort
Ulf Sörenson

Detta är den ultimata vägvisaren till öarnas kulturhistoria i 
Stockholms skärgård. Det är en guide till skärgårdens mer än 
30 000 öar utmed Upplands och Sörmlands kust – från inner-
skärgård till yttersta havsbandet. Vårdkasar, labyrinter och 
medeltida segelleder presenteras i särskilda temarutor, liksom 
författare, konstnärer och musiker – och hur man roade sig förr 
i skärgården. Guiden fungerar utmärkt för alla på upptäcktsfärd 
i Stockholms skärgård. Men den fungerar även mycket bra att i 
den egna vrån planera framtida utfl ykter. Boken är rikt illustrerad 
med över 700 bilder och har 40 kartor som prickar in utfl yktsmål 
i hela skärgårdsområdet. Skärgårdsstiftelsens vänbok 2016.

� is is the ultimate book that contains cultural history in the Stockholm archipelago. 

� e book contains 700 photographs and 40 maps.
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Carl Fredric 
Adelcrantz 
försvarstal 

i statsdeputationen den 8 juli 1772 
rörande slottsbygget

Bo Vahlne

En av de främsta arkitekterna i Sverige under 1700-talets andra hälft var Carl Fredric 
Adelcrantz (1716–1796). De byggnader som han är mest känd för är Kina Slott och 
Drottningholmsteatern i Stockholm. På grund av bland annat lojalitetsproblem gent-
emot både uppdragsgivare och underställda hantverkare samt konstnärer kantades 
Adelcrantz liv av trångmål. De dokument som här valts för att spegla kontroversen är 
deputationens kortfattade protokoll med bilagda skrivelser. 

Carl Fredric Adelcrantz was one of the main architects in Sweden during the second 

half of the 18th century. He is best known today for the Chinese Pavilion and the 

Drottningholm Theatre.

Trefaldighetskyrkan 
på Majorsgatan 
Tulla Grünberger

Trefaldighetskyrkan på Majorsgatan i Stockholm. Ett färgstarkt hus som få verkar 
ha noterat, trots dess centrala läge intill Östermalmstorg endast ett stenkast från 
saluhallen och med gångavstånd till Humlegården. Kyrkan är magnifi k och en 
fi n representant för den arkitekturstil som var tongivande under andra hälften av 
1800-talet – nygotiken.

Here is the history of one of Stockholm’s most fascinating churches.

Hovslagargatan 4 
ett hus på Blasieholmen
Tulla Grünberger

Huset på Hovslagargatan 4 på Blasieholmens östra udde i Stockholm byggdes 
ursprungligen som ett Våg- och kokhus år 1832 efter ritningar av dåvarande stads-
arkitekten Carl Christoffer Gjörwell.  Mycket har förändrats men det lilla huset på 
Hovslagargatan 4 står kvar och kan berätta hur tiderna en gång var på holmen.

� e house at Hovslagargatan 4 in the east point of Blasieholmen in Stockholm was originally 

built as a weighing and cookhouse in 1832. 

Tärnsjö Garveri
Kersti Kollberg 
och Björn Ullhagen

Tärnsjö Garveri är ett mer än 140 år gammalt företag. 
De stora nöthudarna bereds på samma sätt som garvare gjort i alla tider med bark 
som garvämne. Här tillverkar skickliga sadelmakare exklusiva portföljer och laptop-
väskor vid sidan av seldon och tömmar. Vi följer företagets utveckling från garveri till 
de omkringliggande socknarnas bondgårdar. 

� e book tells about Tärnsjö Tannery.Here we # nd the skilled saddler who makes the 
most exclusive briefcases and handbags.

Jag är ENSAM 
om att känna 

att vi är två här
Gustav ”Gussy” Löwenhielm

Du som tycker att delad glädje är dubbel glädje, men som ibland saknar någon att 
dela glädjen med, den här boken är till dig. Du som inte har kunnat hitta på något med 
din låtsaskompis för att den har bättre saker för sig. Den här boken är till dig. Du som 
har svårt att göra din röst hörd - Du är inte ensam! 

� e author has gathered a bunch of one-liners to put loneliness in the spotlight. With his quick 

and ingenious word, he wants to create a fellowship and give some joy to one and all to share.

Inbunden, illustrerad
135x202 mm, 120 sidor 
Form Sture Balgård
ISBN 978-91-87553-22-6

Inbunden, illustrerad 
130x210 mm, 96 sidor
Form Michel Hjorth
ISBN 978-91-87553-11-0

Inbunden, illustrerad
220x276 mm, 160 sidor

Form Michel Hjorth
ISBN 978-91-87553-09-7

Inbunden, illustrerad
220x276 mm, 160 sidor

Form Michel Hjorth
ISBN 978-91-85581-89-4

Inbunden, illustrerad
210x225 mm, 168 sidor

Form Michel Hjorth
ISBN 978-91-85581-98-6
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SJÖMÄRKEN 
– Kustens Konstverk

Magnus Rietz och Göran E. Johansson

Här presenteras de vackraste och mest spektakulära sjö-
märkena i ett unikt bokverk som väger 5,7 kg och är handbunden 
med skinnrygg. Levereras i kassett.

� e most beautiful and spectacular beacons are presented in this book.

DALARÖ 
– Historiska berättelser
Bo Tilliander

SKÄRGÅRDSSKRÖNOR
Bo Tilliander

SKÄRGÅRDSLIV
fl er sanna eller osanna historier
Bo Tilliander

Skärgårdshus 
historia, byggstilar och livsöden

Magnus Rietz och Johan Ahlbom

Här skildras historien bakom några av Skärgårdsstiftelsens 
mer än 1000 byggnader. Mytomspunna fornminnen, övergivna 

kolerakyrkogårdar samt mystiska gravplatser beskrivs.

En intressant blandning av skärgårdens kulturarv, dess byggnadshistoria, jordbrukets 
utveckling och människors livsberättelser.

� e book contains a captivating blend of island heritage, its architectural history, the 

development of agriculture and Life stories. 

Inbunden, illustrerad 
340x490, 204 sidor
Form Johan Brunzell
ISBN 978-91-85581-03-0

Inbunden, illustrerad, 
200x265 mm, 208 sidor, 
Form Michel Hjorth
ISBN 978-91-85581–82–5

Inbunden, Illustrerad 
148x210 mm, 128 sidor

Form Michel Hjorth
ISBN 978-91-85581-85-6

Inbunden, illustrerad
148x210 mm, 128 sidor 

Form Michel Hjorth 
ISBN 978-91-85581–43–6

Inbunden, illustrerad 
148x210 mm, 112 sidor

Form Michel Hjorth 
ISBN 978-91-85581–32–0

Inbunden, illustrerad
220x310, 216 sidor 

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

Skärgårdskonstnären och författaren Bo Tilliander skildrar skärgårdslivet historiskt i 
sina böcker. Badortsepoken förändrades och de tidiga badgästerna fl yttade ut och mer 
eller mindre bosatte sig året runt på öarna. Böckerna är illustrerad med Tillianders 
egna målningar, historiskt bildmaterial och nytagna bilder.

Archipelago artist and author Bo Tilliander depicts the archipelago life historically in his 

books. � e books are illustrated by Tilliander’s own paintings, historical imagery and newly 

taken pictures.

Sällan Sett 
i Stockholms Skärgård
Magnus Rietz

Posters
Stort Sjömärke
70x100
ISBN 978-91-85581-19-1

Små Sjömärken 
70x100

ISBN 978-91-85581-20-7
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De ovanliga
Människor som går mot strömmen

Åke Mokvist
Inbunden, illustrerad
210x225 mm, 256 sidor
Form Göran Eklund
ISBN 978-91-85581-00-9 

England Wales
lätt att älska
Sven Huldt

Skottland 
lätt att älska
Sven Huldt

Imagine Art Konsten på Wanås
Marika Wachtmeister och 
Elisabeth Millqvist med fl era

Inbunden, illustrerad
220x295 mm, 278 sidor

Form Mattias Givell
ISBN 978-91-85581-70-2 

English edition 
Hard cover, W 220 x H 295, 278 pages, 

Design Mattias Givell, ISBN 978-91-85581-75-7

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

Inbunden, illustrerad
215x300 mm, 272 sidor

Form Ylva Norman
ISBN 978-91-85581-34-4

JAMES BOND
Det regnar aldrig i en Bondfi lm
Yvonne Linder Pocket, illustrerad

110x179 mm, 256 sidor
Form Michel Hjorth

ISBN 978-91-85581-76-4

Hus i Folkets tjänst
Barbro Larson och Eva Wernlid
Inbunden, illustrerad
240x225, 192 sidor
Form Michel Hjorth
ISBN 978-91-85581-67-2

Södermalm – Minnenas Söder
Christer Löfgren och Svante Björkum
Inbunden, illustrerad
270x225 mm, 288 sidor
Form Johan Brunzell
978-91-85581-30-6 

Sten i detalj – Utemiljö
Åsa Bensch och Hanna Fors
Mjukband, illustrerad 
132x193 mm, 200 sidor 
Form Matilda Plöjel
ISBN 978-91-85581–56–6 

Sten i detalj–Byggnader
Kerstin Barup och Mats Edström
Mjukband, illustrerad
132 x 193 mm, 216 sidor
Form Matilda Plöjel
ISBN  978-91-85581-57-3

Stenarkitektur
Rasmus Wærn
Mjukband, illustrerad 
240x292 mm, 164 sidor
Form Matilda Plöjel
ISBN 978-91-85581–52–8

SVEN HULDT

Skottland
– lätt att älska

Balkong

Inbunden, illustrerad
140x210mm, 256 sidor

Form Michel Hjorth 
ISBN 978-91-85581–93–1

Inbunden, illustrerad
148x210 mm, 258 sidor

Form Anders Rahm
ISBN 978-91-85581–58–0
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Åre Offpist En guide för hela berget
Kristoffer Frenkel, Johan Ståhlberg och Ola Rockberg

Mjukband, illustrerad 
120x163 mm, 128 sidor
Form Sven Ljung 
ISBN 978-91-85581–61–0

Drakar - att bygga och fl yga
Olle Nessle

Flexband, illustrerad
174x270 mm, 128 sidor
Form Marina Wiking
ISBN 978-91-85581-06-1

 

Frihetstidens inredningar 
på Stockholms Slott
Om bekvämlighetens och skönhetens nivåer

Bo Vahlne

Semrén + Månsson 
Loggbok 2015

Claes Caldenby, Magnus Månsson, 
Klas Brunnberg m.fl 

Brännvin vad döljer du för mig
Moderna Snapsvisor av Moderna låtar

Gustav ”Gussy” Löwenhielm Mjukband, illustrerad
110x178 mm, 62 sidor

Illustration och form Hans von Corswant
ISBN  978-91-85581-64-1 

Den (o)hållbara förpackningen
red. Lasse Brunnström och Karin Wagner

Mjukband, illustrerad
173x225 mm, 512 sidor

Form Camilla Iliefski 
ISBN 978-91-85581-86-3

Söta Rara Alice!
Alfred Grenander 

Mjukband, illustrerad
145x225 mm, 256 sidor

Form Sture Balgård
ISBN 978-91-85581–38–2

Street Photography
Christer Löfgren

Inbunden, illustrerad
280x240 mm, 160 sidor
Form Michel Hjorth
ISBN 978-91-85581–71–9 

AZORERNA Nio öar mitt i Atlanten
Otto Hermelin och Martin Jakobsson

Inbunden, illustrerad
240x225 mm, 288 sidor
Form Petra Meyer-Linderoth
ISBN 978-91-85581–35–1

Harley Custom Bikes 
Svenska Customs
Tomas Hansson

Inbunden, illustrerad
220x276 mm, 272sidor
Form Michel Hjorth
ISBN 978-91-85581–46–7

Frihetstidens inredningar 
på Stockholms Slott
Om bekvämlighetens och
skönhetens nivåer

Bo Vahlne

balkong

Inbunden, illustrerad
240x225 mm, 600 sidor

Form Sture Balgård 
ISBN 978-91-85581–62–7

Mjukband, illustrerad
205x268 mm, 176 sidor

Form Banker Wessel
ISBN 978-91-87553-06-6
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Förlag

Busfrö Förlag startades 2014  
och är ett imprint under Balkong Förlag.

Busfrö Förlag har som ambition att ge ut charmiga och  
välgjorda barnböcker med något litet extra. Vi vill att våra böcker 
ska innehålla mer än bara text och bild samt locka både föräldrar 

och barn till samtal kring boken de läst.

Vi tycker det är viktigt för barn att växa upp med fysiska böcker 
som tillför något extra; en luddig liten isbjörn, en bild som  
lockar till skratt eller en textrad som väcker nyfikna frågor  
och funderingar. Samtidigt ska böckerna vara pedagogiska  

och förmedla respekt till både stora och små.

När du läser en bok från Busfrö är vår strävan att du ska bli 
förälskad i boken och vilja återkomma till den igen och hitta nya 
guldkorn bland de tryckta sidorna varje gång. En bok från Busfrö 

ska bevaras i hjärtat och finnas i minnet väldigt länge.

Välkomna in i barnens värld!

Syskonen Anna Nordin och Mattias Nordin  har skrivit och 
illustrerat de charmiga  böckerna om igelkotten Stickis.  
Böckerna är skrivna på rim. Rekommenderas för barn 
mellan 3–6 år.

Stickis Målarbok
Anna Nordin och 
Illustration Mattias Nordin

Under en lövhög i en liten skog, bor igelkotten Stickis men det visste du nog. I denna 
bok får man måla och rita, färglägga som man vill med tusch, penna och krita. Göra 
precis så som man känner, i målarboken om Stickis, hans nalle och hans vänner. 

I Stickis målarbok finns 32 stycken teckningar att färglägga samt ett antal enkla upp-
gifter att hjälpa Stickis med. 

Häftad, illustrerad 
210x297 mm, 32 sidor
Form Johan Brunzell
ISBN 978-91-87553-35-6
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Stickis
Igelkotten och den

nerskräpade skogen
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Stickis
Igelkotten som ville ha en kram

Anna Nordin  Mattias Nordin

o
BUSFRo

Stickis
Igelkotten och den nerskräpade skogen
Anna Nordin 
Illustration Mattias Nordin

Igelkotten Stickis har fått nog.

Vem har skräpat ner i hans älskade skog?

En berättelse om saker som alla bör veta, om att återvinna och att samarbeta.

Det är fel att skräpa ner i naturen och ingen vill väl bo på en soptipp? En berättelse om 
samarbete, vad man kan göra med och av sitt skräp, men mest av allt hur viktigt det 
är att vi är rädda om vår natur. Det här är den andra boken om igelkotten Stickis.

Stickis
Igelkotten som ville ha en kram
Anna Nordin 
Illustration Mattias Nordin

Stickis högsta önskan är att få en kram. Önskan visar sig vara svår att uppfylla när 
man är en igelkott. För ingen vill väl krama någon som är väldigt vass och stickig? 

Stickis - Igelkotten som ville ha en kram är en berättelse om att försöka passa in 
när man är en smula annorlunda, men mest av allt längtan efter att få en kram från 
någon man tycker om! 

Inbunden, illustrerad
200x200 mm, 46 sidor
Form Michel Hjorth

ISBN 978-91-87553-19-6

Inbunden, illustrerad 
200x200 mm, 46 sidor 
Form Michel Hjorth
ISBN 978-91-87553-04-2
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Flingan – superhjälten
Émilie Bélard  

Flingan och hans vänner ska på maskerad. Men när de tre vännerna ses så visar det 
sig att alla har klätt ut sig till superhjälte. Nu återstå bara att se vem som har de 
bästa superkrafterna.

Flingan väntar på jultomten
Elsa Devernois 

Flingan, Mira och Krax väntar på jultomten. De har bestämt sig för att de ska vara 
vakna hela natten för att se när tomten kommer. Klockan går långsamt men som tur 
är har Mira och Krax några idéer för hur de ska få tiden att gå medan de väntar! 

Flingan städar sitt rum
Elsa Devernois  

Flingans föräldrar har tröttnat på att Flingan har sina leksaker utspridda överallt. Nu 
vill de att han ska städa sitt rum och plocka undan sina saker. Men var ska Flingan få 
rum med allt? Vilken tur att vännerna Krax och Mira har en bra lösning! 

Flingan och cykeltävlingen
Charlotte Derville 

De tre vännerna Flingan, mullvaden Mira och kråkan Krax ska ha en cykeltävling och 
är mycket förväntansfulla. Kommer alla att vara lika snabba? Och är det verkligen så 
viktigt att vinna tävlingen? 

Inbunden, illustrerad
160x165 mm, 24 sidor
Översättning Carolina Soop
Formgivning Marie Pécastaing
Svensk layout Michel Hjorth

ISBN 978-91-87553-02-8

Inbunden, illustrerad
160x165 mm, 24 sidor
Illustration Frédéric Stehr
Översättning Carolina Soop
Formgivning Marie Pécastaing
Svensk layout Michel Hjorth
ISBN 978-91-87553-00-4

Inbunden, illustrerad
160x165 mm, 24 sidor
Illustration Frédéric Stehr
Översättning Carolina Soop
Formgivning Marie Pécastaing
Svensk layout Michel Hjorth
ISBN 978-91-87553-01-1

Inbunden, illustrerad
160x165 mm, 24 sidor
Illustration Frédéric Stehr
Översättning Carolina Soop
Formgivning Marie Pécastaing
Svensk layout Michel Hjorth
ISBN 978-91-87553-03-5
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Böckerna om Ebbe sticker ut på många sätt. Man skulle 
kunna kalla dem för en sorts reality–rysare för barn. Ebbe 
upplever sådant som barn idag kan komma i kontakt med 
– exempelvis tjuvar, bråkstakar och klottrare. Författaren 
Charlotta von Zweigbergk tycker att det är viktigt för barn 
att få ventilera obehagliga händelser. Tillsammans med Eva 
Edbergs fi na illustrationer kan Ebbe-historierna bli en god 
början för viktiga samtal med barnen. Rekommenderas för 
barn mellan 4 – 8 år.

CHARLOTTA VON ZWEIGBERGK 

ILLUSTRATION EVA EDBERG 

OCH FULLISARNA

OCH CYKELTJUVEN

CHARLOTTA VON ZWEIGBERGK 

ILLUSTRATION EVA EDBERG 

Inbunden, illustrerad
170x220 mm, 24 sidor
ISBN 978-91-87553-17-2

Ebbe, mamma och fullisarna
Text Charlotta von Zweigbergk
Illustration och form Eva Edberg

Ebbe är lite rädd för fullisarna. De pratar konstigt och högt…

Inbunden, illustrerad
170 x 220 mm, 24 sidor
ISBN 978-91-87553-16-5

Ebbe, mamma och cykeltjuven
Text Charlotta von Zweigbergk
Illustration och form Eva Edberg
Ebbe är ute och cyklar och mamma Jasmin sitter på soffan 
intill när någon tar Elins cykel …

Inbunden, illustrerad
170x220 mm, 24 sidor
ISBN 978-91-87553-15-8

Ebbe, mamma och bussbråket
Text Charlotta von Zweigbergk
Illustration och form Eva Edberg
Ebbe ser hur sex stora barn börjar retas och bråka med 
Amina. Ebbes mamma springer ut för att hjälpa henne … www.balkongforlag.se
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Balkong Förlag och Busfrö Förlag

Box 45025

104 30 Stockholm

info@balkongforlag.se

www.balkongforlag.se
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