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FID Vorauswahl Schweden März 2020

101 Anna-Pia, Ronny och GW : en klassbok
Typ Buch
Autor Pia Karlsson
Ort [Stockholm]
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Stockholmia förlag
978-91-7031-318-9
2020
libris.kb.se

Zusammenfassung "Många fyrtiotalister har skrivit om sin klassresa. De växte ofta upp under svåra
villkor med fattigdom, alkoholism och/eller etnisk diskriminering. Få har dock,
som Ronny, GW och jag, skildrat en uppväxt i ett arbetarhem präglat av
skötsamhetskulturen, i en familj och ett samhälle som kännetecknades av
optimism och framtidstro."
Kurztitel Anna-Pia, Ronny och GW
Hinzugefügt am 6.3.2020, 15:31:38
Geändert am 9.3.2020, 15:12:39

Tags:
Sverige, Klassresor, Biståndsarbetare, Fyrtiotalister, Karlsson, Pia, 1946-

101 Brev från nollpunkten
Typ Buch
Autor Peter Englund
Auflage reviderade utgåva
Ort x
Verlag Natur & Kultur Allmänlitteratur
ISBN 978-91-27-15262-5
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 6.3.2020, 13:11:43
Geändert am 9.3.2020, 15:15:19

101 Bubblan som aldrig sprack : internetpionjärerna som skapade det svenska
techundret
Typ Buch
Autor Christian Albinsson
Verlag Timbro
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ISBN 978-91-7703-204-5
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Våren 2000 sprack IT-bubblan. Kraftigt övervärderade dotcom-bolag gick i
konkurs och drog med sig världens börser i fallet. Eller?
Kurztitel Bubblan som aldrig sprack
Hinzugefügt am 25.2.2020, 10:46:17
Geändert am 9.3.2020, 15:16:14

101 Där historien tar slut : makt, monster och motstånd i en delad värld
Typ Buch
Autor Stefan Jonsson
Verlag Norstedts
ISBN 978-91-1-310241-2
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Ett av 2010-talets mest kända fotografier föreställer president Barack Obama
och hans närmaste krets samlade i Vita huset för att följa hur USA:s soldater tar
sig in i Usama bin Ladens högkvarter i Pakistan och avrättar honom. Vad visar
bilden? Och vad döljer den? Historiens slut, kallade den amerikanske författaren
Francis Fukuyama tillståndet i världen efter kommunismens fall i slutet av 1980talet: det behövdes inte längre några revolutioner, det skulle räcka med att sprida
västvärldens liberala värden och marknadsekonomi, så skulle alla få plats i
samma globala rum. Men kolonialismens attityder och mekanismer lever kvar
och globaliseringen har knappast inneburit något entydigt segertåg för frihet,
jämlikhet och rättvisa. Världen av idag ser väldigt annorlunda ut beroende på om
man är rik eller fattig, om man bor i nord eller syd, om man är vit eller svart, man
eller kvinna. I sin nya bok går Stefan Jonsson djupare än tidigare i diagnosen av
den globala maktordningen. Hans tätt sammanvävda essäer handlar om konst,
film och litteratur som lyckas skildra samma händelseförlopp från motsatta
perspektiv, samtidigt som de visar sambanden mellan världens framsida och
baksida. Stefan Jonsson etablerade sig redan med sin debutbok De andra (1993)
som en av Sveriges främsta essäister.
Kurztitel Där historien tar slut
Hinzugefügt am 25.2.2020, 15:47:23
Geändert am 11.3.2020, 08:58:22

101 De kallades terrorister
Typ Buch
Autor Anders Kruse
Verlag Fri Tanke Förlag
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ISBN 978-91-88589-54-5
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Efter terrorattackerna i USA den 11 september 2001 utfärdar FN ett antal skarpa
men kontroversiella sanktioner mot individer som misstänks ha koppling till
terroristorganisationer. De som hamnar på FN:s svarta lista pekas ut som
mänsklighetens fiender. Bland de drabbade finns tre svenskar med påstådd
koppling till al Qaida.
Hinzugefügt am 25.2.2020, 09:55:47
Geändert am 11.3.2020, 08:59:10

101 De omöjliga : Från psykiatrireform till dyr och dålig vård
Typ Buch
Autor Anna Fredriksson
Autor Åsa Moberg
Verlag Natur & Kultur Allmänlitteratur
ISBN 978-91-27-16096-5
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung För 25 år sedan genomfördes psykiatrireformen. Ett av huvudsyftena var att ge
de svårast sjuka en bättre tillvaro. Anna Fredriksson och Åsa Moberg berättar
vad som skett under åren efter reformen. Hur kommer det sig att så många
brister finns kvar? Och hur ska det bli bättre i framtiden?
Kurztitel De omöjliga
Hinzugefügt am 6.3.2020, 12:51:30
Geändert am 11.3.2020, 09:00:05

101 Den gamla nyckelharpan
Typ Buch
Per-Ulf Allmo
[Tullinge]
Per-Ulf Förlag
978-91-519-1177-9
2019
libris.kb.se
Här redovisas hur den svenska, läs uppländska, nyckelharpan har förekommit
och spelats alltifrån tillkomsten på 1630-talet fram till ca 1800-talets mitt. Del I i
denna serie om nyckelharpans historia avhandlar när och hur den kom att
skapas.
Hinzugefügt am 6.3.2020, 13:22:11

Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Geändert am 11.3.2020, 09:01:36

Tags:
Sverige, Nyckelharpa-- historia

101 Den svenska idrottens historia
Typ Buch
Autor Jens Ljunggren
Verlag Natur & Kultur Allmänlitteratur
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am

978-91-27-15122-2
2020
libris.kb.se
6.3.2020, 13:06:47

Geändert am 11.3.2020, 09:02:27

101 Den svenska liberalismens historia
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Johan Norberg
[Stockholm]
Timbro förlag
978-91-7703-205-2

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Sveriges moderna historia är i stor utsträckning en liberal historia. Vår demokrati,
vårt välstånd, vår öppenhet mot omvärlden har inte uppstått ur intet. Till 2020
års upplaga har han skrivit ett nytt kapitel som tar historieskrivningen in i våra
dagars strider om globalisering, migration och nationalstaten.
Hinzugefügt am 17.3.2020, 14:38:11
Geändert am 26.3.2020, 11:28:49

Tags:
sverige, liberalism

Notizen:
= revidierte Ausgabe
Tredje upplagan
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101 Det dokumentära och litteraturen
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Anna Jungstrand
[Lund]
Ellerströms
978-91-7247-581-6

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Vad innebär ”det dokumentära” när det handlar om litteratur? För att förstå det
måste vi uppmärksamma att dokumentärlitteraturen har en särskild
performativitet. Den måste själv framställa sitt anspråk på att vara
”dokumentär”, samtidigt som den framställer verkligheten, och denna självreflekterande process visar sig snart genomgripa alla nivåer i texten.
Hinzugefügt am 6.3.2020, 13:46:37
Geändert am 11.3.2020, 09:03:15

Tags:
Litteratur-- historia, Dokumentärromaner, Motiv i litteraturen

101 Det hemliga Malmö
Typ
Autor
Autor
Autor

Buch
Lena Breitner
Gunnar Ekberg
Hanserik Tönnheim

Arx Förlag AB
978-91-87043-93-2
2020
libris.kb.se
Detta är en bok om en stad i ett gränsland som med sin närhet till kontinenten
berörts av krig och konflikter på ett sätt som påverkat skåningarnas inställning
till historien in i våra dagar. I trettioåtta kapitel berättas Malmös hemliga historia
med motstånd, terror, spionage och annat det sällan talas om.
Hinzugefügt am 9.3.2020, 13:17:19
Geändert am 11.3.2020, 09:04:12

Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Notizen:
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Innehåll Det hemliga MalmöKAPITEL 1 Spejoner och andra hemligheter – från Bibeln till Malmö
7KAPITEL 2 Malmösammansvärjningen 14KAPITEL 3 Kunskaparen och partigängaren Stefan
Löfving 34KAPITEL 4 Lenins konspirativa besök i Malmö 1907 42KAPITEL 5 Sveriges enda tågrån –
utfört av Malmöbor 54KAPITEL 6 Sprängningen av Amalthea – terror eller hjältedåd? 72KAPITEL 7
Lenin bodde aldrig på Savoy 94KAPITEL 8 Otto Grimlund – Lenins vän, HSB-pamp och godsägare
102KAPITEL 9 Allmänna säkerhetstjänsten i Sverige och Malmö 112KAPITEL 10 Wollweberligans
dynamitgömma i Malmö 126KAPITEL 11 Agent ”006” i Limhamn 138KAPITEL 12 Censur och grå
lappar på Sydsvenskan 146KAPITEL 13 Ribershus – ett hemligt hus vid Ribersborg 158KAPITEL 14
Bomber över Malmö 3 oktober 1940 174KAPITEL 15 Smörgåsnissen som blev spion 180KAPITEL 16
Tisdagsklubben i Malmö 190KAPITEL 17 Malmönazisten som kartlade statens hemliga personal
196KAPITEL 18 ”To Mr George with regards from R34” 218KAPITEL 19 Gamla Borgarskolans och
Tennisstadions hemligheter 232KAPITEL 20 Flygtningekontoret i Malmö och den hemliga kodenfrån
tvålfabriken 238KAPITEL 21 Dansksvensk Flygtningetjeneste och monumentet överdet hemliga
samarbetet 250KAPITEL 22 Kiär-affären och Gestapos spioner i Malmö 276KAPITEL 23 När
amerikanerna kom in i värmen 288KAPITEL 24 Jane Horneys sista resa – dagarna i Malmö
296KAPITEL 25 De hemliga vita bussarna 328KAPITEL 26 ”Hemliga armén” kommer till Malmö
340KAPITEL 27 Obersturmführer Yngve Nordborg och nazisternashemliga flyktingar 348KAPITEL
28 Möte med ryssen och rekrytering till IB 362KAPITEL 29 En dykare och agent från DDR
382KAPITEL 30 Holm Haase-affären 400KAPITEL 31 En KGB-agent kommer till Malmö
424KAPITEL 32 1 maj och vänsterns ”hemliga agenter” 432KAPITEL 33 Kommandogrupp R och
brandattentatet motturkiske konsuln 438KAPITEL 34 Det började med en terrorledares kurirbrev
444KAPITEL 35 Jultomtar kom med terrorn till Malmö 456KAPITEL 36 Polska generalkonsulatet på
Fridhem – utvisningaroch en hemlig lastbilschaufför 464KAPITEL 37 En man med krut i fickorna
476KAPITEL 38 En godsherre och en rysk radar 482KÄLL - OCH LITTERATURFÖRTECKNING
489BILDFÖRTECKNING 498PERSONREGISTER 499

101 Det omöjliga som blev möjligt : sanningen om Felix Kersten - de vita
bussarna, Warszawasvenskarna och de svenska myndigheterna
Typ Buch
Autor Carina Åström
Verlag Vaktel förlag
978-91-88441-62-1
2020
libris.kb.se
Felix Kersten är mest känd som Himmlers livläkare under perioden 1939 till
1945. Samtidigt är han en person som det råder olika åsikter om. Med denna bok
presenterar forskaren Carina Åström sanningen om Felix Kersten. Hon har grävt
djupt i riksarkivet samt i Felix Kerstens dagböcker. Den här boken är ett måste
för alla intresserade av andra världskriget och Sverige under andra världskriget.
Kurztitel Det omöjliga som blev möjligt

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Hinzugefügt am 11.3.2020, 13:38:07
Geändert am 13.3.2020, 08:44:07
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101 Det öppna fönstret : arv och egendom i bostadsbristens Stockholm
1479-1530
Typ Buch
Autor Gabriela Bjarne Larsson
Verlag Jure Förlag
ISBN 978-91-86645-13-7
Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung För 500 år sedan var bostadsbristen i Stockholm omfattande. I jämförelse med
dagens befolkningsmängd var invånarantalet i Gamla stan dubbelt så stort. Trots
att Stockholm ofta hemsöktes av pestepidemier, som skördade många
människoliv, fylldes staden snabbt med nya invånare.
Kurztitel
Anzahl der Seiten
Hinzugefügt am
Geändert am

Det öppna fönstret
47
11.3.2020, 10:47:14
13.3.2020, 08:50:01

101 Det villrådiga samhället,Kungliga Vetenskapsakademiens politiska och
ekonomiska ideologi, 1739–1792
Typ Buch
Autor Mathias Persson
Verlag Nordic Academic Press
ISBN 978-91-88909-44-2
Zusammenfassung Kungliga Vetenskapsakademien fungerade som en lärd centralinsti tution i 1700talets Sverige och var ända från början avsedd att om fatta ett brett spektrum av
discipliner och samla framstående fors kare till utbyte av idéer. I Det villrådiga
samhället belyser Mathias Persson akademiens politiska och ekonomiska ideologi
under perioden 1739–1792 mot bakgrund av organisationens täta förbindelser
med de svenska makt havarna och samhällets elit. Hans studie ger vid handen att
Veten skapsakademien överlag hade en slagsida åt det traditionella och att synen
på samhället var påtagligt färgad av medlemmarnas band till samhällsledningen.
Samtidigt visade akademien prov på nya idéer som låg i linje med en allmänt
ökande betoning av dels individens förmåga att ta eget ansvar, dels den spontana
samhällsutvecklingens potential. Persson visar också att leda möterna tillskrev sig
själva en viktig roll i de samhällsförbättrande projekt som var deras vision och
som de konkret bidrog till.
Hinzugefügt am 6.3.2020, 10:43:38
Geändert am 11.3.2020, 09:05:20

101 En liten bok om helvetet : en berättelse om att få komma hem : lyrik :
andra delen i en trilogi
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Typ Buch
Autor Kristian Lundberg
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Göteborg
Lindelöws bokförlag
978-91-88753-14-4
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Kärlek som finns, att nå fram, samtidigt finns det platser för människor: ett
busstorg i Malmö - Värnhemstorget, ett brusande dödshav. En liten bok om
helvetet biter sig fast i geografin. Kristian Lundbergs första del i sin trilogi gav
han namnet: Requiem över en förlorad son.
Kurztitel En liten bok om helvetet
Hinzugefügt am 9.3.2020, 13:18:40
Geändert am 11.3.2020, 09:07:13

101 En promenad genom stan : malmömiljöer genom tiderna
Typ Buch
Autor
Autor
Ort
Verlag

Jeanette Vante Rosengren
Urszula Striner
Malmö
Kira förlag

978-91-87875-34-2
2019
libris.kb.se
I den här boken går vi – textförfattaren Jeanette Rosengren och fotografen
Urszula Striner – på promenad i vår egen stad, med kameran i högsta hugg. Här
har vi jämfört gamla bilder av Malmö med nytagna och vi har spårat
förändringarna, lagt ett historiskt pussel och undersökt miljöer. Vi har varit
ﬂanörer och strosat i staden och vi har gjort urval; valt ut historier vi vill berätta
och skeenden vi vill belysa. Jeanette Rosengren har skrivit texterna och är också
den som bidragit med de gamla bilderna. De äldsta är tagna runt sekelskiftet
1900 då vykort på allvar började skickas, och visar alltså Malmö som det såg ut
vid den tiden. Urszula Striner har tagit de nya bilderna och så långt det är möjligt
försökt ställa sitt stativ och sin kamera i exakt de vinklar som visas i de gamla.
Det är vår förhoppning att du som läser denna bok får dig något nytt till livs –
även om det är gammalt! Framförallt hoppas vi att du ska bli sugen på att ge dig
ut i staden för att spana in de olika områdena som vi berättar om i boken.
Mycket nöje!
Kurztitel En promenad genom stan
Hinzugefügt am 11.3.2020, 10:51:05
Geändert am 13.3.2020, 08:45:37

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
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Sverige-- Skåne -- Malmö, Städer-- historia

101 Europe at the crossroads : confronting populist, nationalist, and global
challenges
Typ Buch
Autor Pieter Bevelander
Autor Ruth Wodak
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Lund
Nordic Academic Press
978-91-88909-18-3
2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Europe at the crossroads
Hinzugefügt am 6.3.2020, 10:41:25
Geändert am 11.3.2020, 09:08:08

Tags:
Högerextremism, Populism, EU-länderna

101 Finskt blod, svenskt hjärta
Typ Buch
Autor Kai Latvalehto
Auflage är en redigerad version av författarens engelskspråkiga avhandling.
Verlag Verbal Förlag
ISBN 978-91-87777-77-6
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Hur ser andra generationens sverigefinnar på sig själva och varför är
sverigefinnar en relativt osynlig grupp, trots dagens minoritetsstatus? Finskt blod,
svenskt hjärta är ett försök att spåra identitetens kärna och uppdatera bilden av
sverigefinskhet. Kai Latvalehto är tidigare känd från filmen Ingen riktig
finne (Bästa nordiska dokumentär, GIFF 2013).
Hinzugefügt am 4.3.2020, 15:24:03
Geändert am 11.3.2020, 09:08:44

101 Förhör
Typ Buch
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Autor Magnus Dahlström
Ort [Stockholm]
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018174-1
2020
libris.kb.se

Zusammenfassung En civilanställd utredare börjar som ny hos polismyndigheten. Hon tilldelas utan
vidare vägledning ett rum. Hennes uppgift blir att följa upp anmälningar av
sådant som ingen annan har tid med. Smärre förseelser utan omedelbar påföljd.
Men en del ärenden växer oväntat, till något större, mindre självklart. Vad ligger
egentligen bakom? Med "Förhör" fångar Dahlström gråskalan som finns i vårt
samhälle, mellan "bra" och "dåliga" handlingar, mellan empati och
professionalism, mellan ansvar och likgiltighet. Dahlström visar med "Förhör" en
mer samhällsaktuell sida av sitt författarskap.
Hinzugefügt am 25.2.2020, 13:00:31
Geändert am 11.3.2020, 09:10:39

Tags:
Polisarbete, Förhör

101 Forntid och medeltid i södra Norrlands skogsbygd
Typ Buch
Autor Karin Preusler
Ort [Sveg]
Verlag Heria förlag
ISBN 978-91-983865-1-6
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Arkeologiska fynd visar att ”vildmarken” varit befolkad långt innan den
bebyggdes. Men befolkad av vilka? Varifrån kom de tidiga älgjägarna? Finns
någon anknytning till dagens svenska och samiska befolkning? Dessa och många
andra frågor vill författaren Karin Preusler ge svar på med stöd av nya fakta,
som i flera fall ger en annan bild än den gängse av människor och deras
relationer i södra Norrland skogsbygd under forntid och medeltid.
Hinzugefügt am 12.3.2020, 14:57:19
Geändert am 13.3.2020, 08:51:03

Tags:
Sverige-- Norrland, Stenåldern, Bosättningar, Medeltiden, Befolkning, Skogsmark
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101 Framlades then stora nycklegijga : en avhandling om den svenska
nyckelharpans tillkomst
Typ Buch
Autor Per-Ulf Allmo
Ort Tullinge
Verlag Tongång
ISBN 978-91-983273-0-4
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am

2016
libris.kb.se
Framlades then stora nycklegijga
6.3.2020, 13:20:20

Geändert am 11.3.2020, 09:11:21

Tags:
Sverige, Nyckelharpa-- framställning, tillverkning etc., Nyckelharpa-- historia

101 Från diskofeber till rejvhysteri i den svenska dansmusikhistorien
Typ Buch
Autor Anna Gavanas
Stockholm
Stockholmia förlag
978-91-7031-321-9
2020
libris.kb.se
Med hjälp av hittills okänt material utforskar antropologen Anna Gavanas här ett
stycke historia som präglat generationer i Sverige: 1970-talets disco- och 1990talets rejvkultur. Elektronisk dansmusik är idag en självklar och okontroversiell
del av Sveriges kulturliv. Historien är dock präglad av konflikt och
maktförhandlingar, feber och hysteri. Lär känna pionjärerna, miljöerna och
människorna som formade den elektroniska dansmusikkultur vi har idag. Med
hjälp av intervjuer och unika arkiv analyserar författaren striderna kring disco
och rejv och de skiften i kulturlivet och medieklimatet de vittnar om.
Generationers röster från förflutna dansgolv blir till en berättelse om Sverige
Hinzugefügt am 6.3.2020, 15:29:42
Geändert am 11.3.2020, 09:12:08

Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Sverige, Disco (dans), Modern dansmusik-- historia, Modern dansmusik-- sociala aspekter, Rave
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101 Genusdoktrinen
Typ Buch
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

Ivar Arpi
Anna-Karin Wyndhamn
Fri Tanke Förlag
978-91-88589-34-7
2020
libris.kb.se
25.2.2020, 09:55:09
11.3.2020, 09:12:49

101 Härligheten
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Eva Ribich
Pequod Press
978-91-86617-56-1
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Varför kastar vi oss ut när vi kan falla in är den centrala fråga Eva Ribichs nya
diktsamling kretsar kring. Härligheten kan närmast liknas vid en existentiell resa,
som tar läsaren från de skavande frågorna till de första trevande svaren. Från en
allmänmänsklig vilsenhet till ett försök till en annan, ny början, där en större
närvaro är möjlig. Härligheten är Eva Ribichs åttonde diktsamling.
Hinzugefügt am 9.3.2020, 13:19:03
Geändert am 13.3.2020, 08:51:43

101 Hedvig Elisabeth Charlottes biljetter. Hovliv och storpolitik under
gustaviansk tid
Typ Buch
Autor My Hellsing
Autor Charlotte Bellamy
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Appell Förlag
978-91-984961-1-6
2020
libris.kb.se

Zusammenfassung Hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlottes och grevinnan Sophie Pipers
biljettkorrespondens ger en unik inblick i två högreståndskvinnors liv och
relationer under 1700-talet, i deras politiska engagemang och i hovlivets villkor i
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spåren av franska revolutionen. My Hellsing är forskare vid Historiska
institutionen vid Uppsala universitet.
Hinzugefügt am 25.2.2020, 12:30:39
Geändert am 13.3.2020, 08:52:24

101 Herrarna och djuren
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Leif Holmstrand
[Stockholm]
Albert Bonniers förlag
978-91-0-017979-3

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Kroppar möter varandra och naturen i en annorlunda kärleks- och
sönderfallsdikt, där även antydda änglar och fjorton helgongestalter deltar i
ömhetens maktspel och döendets nedsjunkande i den materiella världen.
Rimmad bunden vers varieras med WhatsApp-citat. Ramsan, bönen och ritualen
är nära, så även magin, och en kollektiv, ny schamanism.
Hinzugefügt am 25.2.2020, 12:40:02
Geändert am 25.2.2020, 12:40:14

101 Hon kallades Daisy
Typ Buch
Autor Prinsessan Christina Fru Magnuson
Verlag Bonnier Fakta
ISBN 978-91-7424-991-0
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Prinsessan Christina fick aldrig lära känna sin farmor. Kronprinsessan Margareta,
Gustaf VI Adolfs första hustru dog bara 38 år gammal för exakt 100 år sedan,
höggravid med sitt sjätte barn. Hon lämnade inte bara familjen i förlamande sorg
– hon sörjdes av ett helt folk. Hur kom det sig? Och varför blev det så tyst efter
henne?Prinsessan Christina har sökt i de privata familjearkiven efter svar. Hon
har gått igenom brev, fotoalbum och dokument och rest till sin kusin drottning
Margrethe i Danmark för att få veta mer. I "Hon kallades Daisy" ger hon liv och
färg åt en öppen och mångsidigt begåvad engelsk prinsessa som blev
blixtförälskad i en svensk prins i Kairo, kallades solstrålen på Stockholms slott
och tonar fram som den första moderna kungligheten i Sverige.
Hinzugefügt am 25.2.2020, 15:16:43
Geändert am 13.3.2020, 08:53:19
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101 Hoppets territorium
Typ Buch
Autor
Autor
Verlag
ISBN

Bengt Berg
Asad Buda
Heidruns Förlag
978-91-86699-60-4

Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

2020
libris.kb.se
10.3.2020, 18:20:24
13.3.2020, 08:54:28

101 Horsö i Tjust skärgård : en man och hans kärlek till en ö
Typ Buch
Autor
Autor
Ort
Verlag
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am

Carin Bergström
Georg Johnsson
[Karlstad]
Votum & Gullers förlag
2019
libris.kb.se
Horsö i Tjust skärgård
11.3.2020, 13:44:36

Geändert am 13.3.2020, 08:55:18

Tags:
Sverige-- Östergötland -- Horsö

101 I takt, inatt, Dikter
Typ Buch
Autor Kristofer Folkhammar
Verlag lejd
ISBN
Datum
Hinzugefügt am
Geändert am

978-91-85725-52-6
2020
9.3.2020, 12:31:58
13.3.2020, 08:56:05

101 Inträdestal i Svenska Akademien
03.04.2020, 09:47
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Typ Buch
Autor Tua Forsström
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Stockholm
Svenska Akademien
978-91-1-310759-2
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december 2019 tog Tua
Forsström sitt inträde i Svenska Akademien. Hon efterträdde Katarina
Frostenson på stol nummer 18. Detta är Tua Forsströms inträdestal.
Hinzugefügt am 12.3.2020, 14:09:15
Geändert am 13.3.2020, 08:56:57

101 Jackie
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Anne Swärd
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018166-6
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung ”Tidigt om försommaren, på ett försenat tåg på väg mot huvudstaden och ett nytt
liv – allt börjar där. Och som om hon redan har en föraning om att någonting är
på väg att ske registrerar hon alla i vagnen. Någonting i luften, hon vet ännu inte
vad men om det sker kommer hon sannolikt att vara det mest uppmärksamma
vittnet efteråt.”Anne Swärds nya roman handlar om en ung kvinna på väg mot
Stockholm och livet. Det är den varma sommaren 1988, ingenting har ännu hänt.
Mannen hon sedan möter är bortom vad hon kan föreställa sig. "Jackie" är en
roman om kärlek, besatthet och överlevnad.
Hinzugefügt am 25.2.2020, 14:34:49
Geändert am 13.3.2020, 08:57:43

101 Järnbruk i Dalarna
Typ Buch
Ort [Lidingö]
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am

Föreningen för Smedsläktsforskning
978-91-983216-3-0
2019
libris.kb.se
10.3.2020, 18:10:21

Geändert am 13.3.2020, 08:58:37
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Tags:
Sverige-- Dalarna, Järnbruk-- historia

101 Kälarne : en berättelse om ett stationssamhälle
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Peter Frändén
[Östersund]
Jengel
978-91-88573-05-6

Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Mellan byarna Ansjö och Västanede i östra Jämtland växte samhället Kälarne
fram. Allt började med järnvägens ankomst år 1883. Snart blev Kälarne bygdens
centrum. Min ambition har varit att beskriva framväxten av Kälarne och hur
människornas strävan och samhällets utveckling har förändrat levnadsvillkoren
för människorna i Kälarne.
Kurztitel Kälarne
Hinzugefügt am 11.3.2020, 10:07:20
Geändert am 13.3.2020, 08:59:23

Tags:
Sverige-- Jämtland -- Kälarne

Notizen:
Första upplagen

101 Kärleken till en ö : och vägarna dit
Typ
Autor
Autor
Ort

Buch
Emmalena Flyman
Hans Flyman
Karlstad

Verlag Votum
ISBN 978-91-88435-22-4
Datum 2017
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am
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Tags:
Öar-- historia, Sverige-- Bohuslän -- Orust -- Gullholmen

101 Läkarens ethos : studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och
ideal 1890-1960
Typ Buch
Autor Motzi Eklöf
Ort Malmköping
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Exempla
978-91-983319-3-6
2018
libris.kb.se

Kurztitel Läkarens ethos
Hinzugefügt am 10.3.2020, 18:04:38
Geändert am 13.3.2020, 09:01:48

Tags:
Sverige, Yrkesroller, Intresseorganisationer, Läkaretik-- historia

101 Makt och pengar i frihetstidens Sverige : en oligarkis triumfer och slutliga
nederlag 1720–1766
Typ Buch
Autor Thomas Magnusson
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

17 of 78

Bokförlaget Daidalos
978-91-7173-588-1
2020
libris.kb.se
Den svenska frihetstiden känner vi från skolböckerna som en strid mellan
partierna hattar och mössor. Den innebar ett riksdagsstyre som stod i kontrast till
den karolinska envåldsmakten. Men den var också en period av korruption och
politiskt ränkspel. I denna bok beskriver Thomas Magnusson hur en
maktgruppering bestående av ämbetsadel och storköpmän kunde berika sig
genom statlig privilegiepolitik som gällde utrikeshandeln, manufakturerna,
utarrendering av tulluppbörd och gynnsamma kreditvillkor. Dessa oligarker, som
Magnusson kallar dem, kunde fram till mitten av 1760-talet ganska obestritt
främja sina egenintressen. Hur var detta privata berikande möjligt och vilka
maktförskjutningar och samhällsförändringar gjorde att nya aktörer kunde träda
fram och ända oligarkernas inflytande? Magnusson tränger bakom
rokokohistorien och försöker komma de politiska aktörerna in på livet, så att
säga innan de pudrat sig och fått på sig perukerna. Thomas Magnusson är
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professor emeritus i historia vid Göteborgs universitet och har tidigare publicerat
arbeten om bl a 1800-talets svenska fattigdomspolitik och om Ostindiska
kompaniet.
Kurztitel Makt och pengar i frihetstidens Sverige
Hinzugefügt am 6.3.2020, 12:34:27
Geändert am 13.3.2020, 09:02:25

101 Mammajournalerna
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Helene Rådberg
Stockholm
Ordfront
978-91-7775-108-3

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 25.2.2020, 16:34:21
Geändert am 13.3.2020, 09:03:08

Tags:
Mor-dotterrelationer, Depression (psykiatri), Självmord, Ensamstående mödrar, Läkemedelsmissbruk,
Psykiatrisk vård, Sverige-- Gästrikland -- Gävle

101 Med öppna armar? : om integration och invandringen till Sverige
1945-1970
Typ Buch
Autor Daniel Rauhut
Autor Lovisa Broström
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Göteborg
Daidalos
978-91-7173-564-5
2019
libris.kb.se

Zusammenfassung Invandringen till Sverige årtiondena efter andra världskriget beskrivs ofta som
friktionsfri: en välfungerande arbetsmarknad absorberade all tillgänglig utländsk
arbetskraft och integrationen skötte sig mer eller mindre själv utan behov av
några SFI-kurser. Men den här bilden är i själva verket starkt förenklad och på
många sätt direkt missvisande. Det handlade till exempel inte bara om
arbetskraftsinvandring under perioden ifråga, var fjärde person som kom till
Sverige hade flyktingbakgrund. Och invandrarna välkomnades inte villkorslöst
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av det svenska samhället eller av fackföreningsrörelsen – mottagandet präglades
av en rad förbehåll och intressekonflikter. I antologin "Med öppna armar"
belyser nio forskare olika centrala aspekter av invandringen mellan 1945 och
1970. Somliga av bidragen tar ett grepp om perioden som helhet vad gäller
arbetsmarknadens parter eller invandringens demografiska och ekonomiska
effekter, andra är mer att betrakta som case studies och diskuterar till exempel
barnfattigdom bland invandrare, invandrade kvinnors arbetsmarknad eller
specifika invandrargrupper. Men gemensamt för alla bidragen är en strävan att
lyfta fram – och i siffror belägga – invandringens reella komplexitet under den
här perioden och därmed också skapa förutsättningar för ett mer nyanserat
samtal om invandring över huvud taget. Daniel Rauhut är docent och verksam
som forskare vid Östra Finlands universitet i Joensuu. Lovisa Broström är
universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet
Kurztitel Med öppna armar?
Hinzugefügt am 6.3.2020, 12:35:09
Geändert am 13.3.2020, 09:03:57

Tags:
Sverige, Immigration-- historia, Integration av invandrare-- historia

101 Midsommarnattsdrömmar
Typ Buch
Autor Bengt Ohlsson
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-018205-2
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Året är 1988. Ett kompisgäng i 25-årsåldern åker till Roslagen för att fira
midsommar. Under kvällen berättar Jenny och Olof att de väntar barn. Nyheten
fyller vännerna med en hisnande känsla. Är det redan dags att bli vuxna? Men de
har alla förutsättningar att skapa den lyckligaste generationen någonsin.De vet
det inte än, men det gemensamma midsommarfirandet kommer att bli en
tradition som de försöker hålla fast vid.I Bengt Ohlssons roman får vi följa en
handfull unga människor upp i vuxenlivet och medelåldern, genom förälskelser,
otroheter och skilsmässor.Vännerna försöker handskas med alla svårigheter livet
har i beredskap för dem, och sen inser de att det obegripliga har hänt också dem:
att de börjar bli gamla, och att mycket redan är för sent.
Hinzugefügt am 25.2.2020, 12:59:23
Geändert am 13.3.2020, 09:04:41

101 Migration och kulturarv Insamlingsprocesser och berättelser om och med de
invandrade 1970–2015
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Typ Buch
Autor Malin Thor Tureby & Jesper Johansson
ISBN 978-91-88909-46-6
Datum 2020
Zusammenfassung Ett kulturarv skapas när någon bestämmer sig för att värdera något som
betydelsefullt att dokumentera och bevara för framtida genera tioner. Denna
handling binder samman människor över tid och rum och de kulturarvsskapande
processerna skapar gemenskap, men riskerar också samtidigt att vara
utestängande. Migration och kultur arv sätter sökljuset på hur
kulturarvsinstitutioner – med Nordiska museets arkiv som exempel – såväl
historiskt som idag bidrar till att skapa och upplösa gränser för det svenska
kulturarvet genom att inkludera och exkludera de invandrades berättelser. I
boken undersöker Malin Thor Tureby och Jesper Johansson initiativen till
insamlingar, processerna och praktikerna som följer samt de insamlade
berättelserna som finns i olika samlingar med migrationsperspektiv. Författarna
visar hur kulturarvet ständigt har omförhandlats, inte bara av
kulturarvsinstitutionen och dess aktörer utan också av de personer som har
bidragit med sina berättelser till det undersökta arkivet.
Hinzugefügt am 6.3.2020, 12:27:23
Geändert am 13.3.2020, 09:05:33

101 Motorcykel genom Sverige
Typ Buch
Autor Ester Blenda Nordström
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

Bakhåll
978-91-7742-537-3
2020
libris.kb.se
6.3.2020, 15:19:27
13.3.2020, 09:06:28

101 Mynten i Sverige : Bernadottedynastin 1818-2018 : med värderingspriser
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Buch
Christian Hamrin
[Grödinge]
[Christian Hamrin]
978-91-519-0713-0

Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Mynten i Sverige
Hinzugefügt am 12.3.2020, 14:25:20
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Geändert am 13.3.2020, 09:07:18

Tags:
Sverige, Mynt, Numismatik, Bernadotte, kungahus

101 Narrspegel
Typ Buch
Autor Björn Hellberg
Verlag Lind & Co
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am

978-91-7903-252-4
2020
libris.kb.se
25.2.2020, 16:18:23

Geändert am 13.3.2020, 09:08:22

101 Nattmannen
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Ingela Strandberg
Stockholm
Norstedts
978-91-1-309937-8

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I min barndom hörde jag många historier om nattmän, eller rackare, som de
också kallades. Det var de som utförde alla de sysslor ingen annan ville befatta
sig med. Alla föraktade rackarna. Och var rädda för dem. När jag började skriva
om Nattmannen mötte han mig genast. Han är nu så verklig för mig att jag inte
kan skilja hans skam från min egen. I dikten utser jag Nattmannen till uselhetens
mästare. Jag utser honom till det motstånd jag alltid känt och känner, motståndet
mot det som från tid till tid med samma medel skiljer människa från människa.
Ingela Strandberg
Hinzugefügt am 25.2.2020, 15:41:37
Geändert am 13.3.2020, 09:09:52

101 Nöd och död : Den ryska ockupationen i norr 1809
Typ Buch
Autor K-G Bergström
Verlag Historiska Media

21 of 78

03.04.2020, 09:47

Zotero-Bericht

zotero://report/library/collections/9DT27B3L/items?sort=title&directi...

ISBN 978-91-7545-987-5
Datum 2020
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

libris.kb.se
Nöd och död
6.3.2020, 14:56:44
13.3.2020, 09:10:44

101 Nordiska sjuårskriget
Typ Buch
Autor Katarina Harrison Lindbergh
Verlag Historiska Media
ISBN 978-91-7545-539-6
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 6.3.2020, 15:13:35
Geändert am 13.3.2020, 09:11:55

101 Opdragelse og diagnosticering : fra uopdragelighed til psykopati på
Vejstrup Pigehjem 1908-1940
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Bolette Frydendahl Larsen
Lund
Historiska institutionen, Lunds universitet
978-91-88899-79-8
2020
libris.kb.se
Opdragelse og diagnosticering
6.3.2020, 15:05:05
13.3.2020, 09:12:50

Tags:
Danmark, Denmark, Uppfostran-- historia, Flickor, Barnhus, Uppfostringsanstalter-- historia

Notizen:
Diss. Lund : Lunds universitet, 2020
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101 Överlevarna : röster från Förintelsen
Typ Buch
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel

Bernt Hermele
Cato Lein
Stockholm
Ordfront
978-91-7775-052-9
2020
libris.kb.se
Överlevarna

Hinzugefügt am 25.2.2020, 16:32:05
Geändert am 13.3.2020, 09:15:13

Tags:
Förintelsens överlevande, Judar-- historia, Koncentrationslägerfångar

101 På scenen : Teater, dans, sång och musik. Hundra år i Göteborg
Typ Buch
Autor
Autor
Autor
Autor

Gudrun Nyberg
Lis Hellström Sveningson
Gudrun Nyberg
Lis Hellström Sveningson

Verlag Carlsson
ISBN 978-91-89063-08-2
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung De göteborgska scenerna under de senaste hundra åren presenteras här.
Lorensbergsteatern, Folkteatern, de fria grupperna och barnteater tas upp liksom
Stora teatern med opera. Dans med balett och musiker. Stora regissörer och
skådespelare. Här finns också Angered och Backateatern, Nationalteatern och
Atelierteatern. Historiska fakta, intervjuer och ett storslaget bildmaterial.
Kurztitel På scenen
Hinzugefügt am 6.3.2020, 14:07:33
Geändert am 13.3.2020, 09:16:01

101 På vattnet : Hundra år i Göteborg
Typ Buch
Autor Gudrun Nyberg
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Autor Gudrun Nyberg
Verlag Carlsson
978-91-89063-07-5
2020
libris.kb.se
Göteborg har alltid präglats av närheten till havet, men även till Göta älv.
Båtvarven har spelat stor roll, liksom skärgårdstrafiken. Givetvis har staden alltid
varit ett viktigt centrum för fisket, för fiskeflottan. Även tullen har varit högst
aktiva i hamnen när båtar försökt smuggla in sprit, narkotika och vapen. Om
detta, och mycket annat handlar denna volym om.
Kurztitel På vattnet
Hinzugefügt am 6.3.2020, 14:06:16

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Geändert am 13.3.2020, 09:16:42

101 Pippiperspektiv
Typ Buch
Autor Maina Arvas
Verlag Astrid Lindgren Text
978-91-87659-69-0
2020
libris.kb.se
Pippiperspektiv - starka röster om världens starkaste flicka! Under 75 år har hon
erövrat världen. Roat, förundrat, ifrågasatt och provocerat. Pippi Långstrump är
lika aktuell nu som hon var då Astrid Lindgren skrev första boken om henne,
mitt under brinnande världskrig. Pippiperspektiv är en jubileumsbok där kända
skribenter och tecknare i ord och bild presenterar sin bild av Pippi Långstrump.
Hinzugefügt am 9.3.2020, 14:24:16
Geändert am 13.3.2020, 09:17:21

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 Psyksystrar berättar
Typ Buch
Autor Barbro Gustafsson
Autor Lena Lundh
Autor
Autor
Autor
Autor

Ingrid Sandin
Louise Seimyr
Lillemor Sundström
Gunnel Svedberg

Verlag Exempla
ISBN 978-91-983319-6-7
Datum 2019
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Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung De är sex sjuksköterskor som arbetat med psykiatrisk vård under ett långt
yrkesliv. De har upplevt och själva medverkat till en psykiatri i förändring – från
medicinskt dominerad slutenvård till sektoriserad öppenvård. De har också
upplevt och medverkat till en vårdutbildning i förändring – från lärlingssystem
till högskoleutbildning i omvårdnad och vårdvetenskap. Här berättar de
personligt och reflekterande om patienter och personal, händelser och
förhållanden i arbetet med och mot psykisk ohälsa, i Sverige och internationellt.
Även de lidandes röster lyfts fram. För första gången beskrivs här den
psykiatriska vårdens utveckling i Sverige under det gångna halvseklet utifrån
sjuksköterskors perspektiv. Boken är unik vårdhistorisk läsning. Författarnas
erfarenheter och kunskaper om de mellanmänskliga relationerna är relevanta
även idag.
Hinzugefügt am 10.3.2020, 18:05:48
Geändert am 13.3.2020, 09:18:14

Tags:
Medicinhistoria, Sjuksköterskor, Omvårdnad, Psykiatri, Psykiatrisk omvårdnad

101 Rätten
Typ Buch
Autor Pernilla Berglund
Ort
Verlag
ISBN
Datum

[Luleå]
Teg Publishing
978-91-88035-32-5
2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 11.3.2020, 15:54:51
Geändert am 13.3.2020, 09:19:16

101 Redovisningsavdelning Marviken
Typ Buch
Autor Lars Wilderäng
Verlag Norstedts
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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978-91-1-310550-5
2020
libris.kb.se
Tor arbetar på den svenska underrättelsetjänstens hemligaste avdelning, med så
kallade våta arbeten. Arbeten som är totalt olagliga och som aldrig får komma till
allmänhetens kännedom. Genom att förlita sig på uppgifter från en topphemlig
källa som på ett nästintill magiskt sätt alltid tycks ha precis rätt information, kan
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de gång på gång avstyra planerade terrordåd. Tors efterforskningar kring källan
leder till en ännu hemligare organisation: Redovisningsavdelning Marviken. En
organisation vars arbete visar sig vara något som Tor aldrig kunnat föreställa sig.
Han blir inblandad i en konspiration så omfattande att den förändrat Sverige från
grunden. Men Sverige har många gamla oförätter och fiender, som inte kommer
sky några medel för att nå sina mål. Redovisningsavdelning Marviken är en
blandning av agentroman, actionthriller och science-fictionroman med historiska
inslag, som tar läsaren från Poltavas fält, via andra världskrigets bittra strider och
kalla krigets hemligheter, till ett kontrafaktiskt Sverige, där är allt står på spel.
Hinzugefügt am 25.2.2020, 15:44:53
Geändert am 13.3.2020, 09:20:02

101 Renheten
Typ Buch
Autor Andrzej Tichý
Ort [Stockholm]
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Albert Bonniers förlag
978-91-0-017897-0
2020
libris.kb.se

Zusammenfassung Personerna i dessa berättelser kämpar alla med att förhålla sig till de strukturer
som skiktar världen och psyket. En man får ett utbrott på en buss. En
socialrealist slår ihjäl sin vän med en hammare. En skyldig tjuv bedyrar sin
oskuld. Städerskorna städar motvilligt vidare. Med tyngd såväl som humor
skildras människor som fallit och som ännu väntar på att falla.
Hinzugefügt am 25.2.2020, 14:35:39
Geändert am 13.3.2020, 09:20:53

101 Resa över avgrunden
Buch
Birgitta Lindqvist
Ekerlids
978-91-88849-51-9
2020
libris.kb.se
Detta är en berättelse om flykt och överlevnad.Trots skammen att inte kunna
älska och att inte vara älskad. Hon flyr tomheten, packar sin väska och beger sig
ut på en ensam och oförutsägbar resa över en avgrund, som hela tiden hotar
henne. Men genom möten med människor lär hon sig att kärleken finns i många
former och att livet är värt att leva.
Hinzugefügt am 25.2.2020, 16:10:12

Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Geändert am 26.3.2020, 11:29:45

101 Sällsamma personer på Södermalm : ett stycke Stockholmshistoria
underifrån
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Eva Carlsson Werle
Stockholm
Carlssons
978-91-7331-993-5

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I sju kapitel skildras händelser som utspelat sig under loppet av ett kvarts
millennium, från 1730- till 1980-talet. Berättelsernas gemensamma nämnare är
Södermalm i Stockholm. Varje kapitel återger en viss händelse eller ett visst
skeende, på samma gång förmedlar de något av den tidsanda som rådde just då i
Sverige.
Kurztitel Sällsamma personer på Södermalm
Hinzugefügt am 6.3.2020, 14:03:24
Geändert am 26.3.2020, 11:31:07

101 Sen for jag hem
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Buch
Karin Smirnoff
Bokförlaget Polaris
978-91-7795-202-2
2020
libris.kb.se

Zusammenfassung Med sina två första böcker om janakippo, Jag for ner till bror och Vi for upp med
mor, etablerade sig Karin Smirnoff som en berättare av rang hyllad för sin
särpräglade stil och djupt uppskattad för sin känsla för det mänskliga. Sen for jag
hem är den dramatiska tredje romanen om janakippo som fullbordar trilogin.
Hinzugefügt am 25.2.2020, 10:39:49
Geändert am 26.3.2020, 11:32:44

101 Silverresenären
Typ Buch
Autor Hanna Almgren
Verlag Novellix
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ISBN 978-91-7589-338-9
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Någonstans uppe i Arktis bryter sig ett isberg loss och ger sig av. Lika
spektakulär som dess resa över haven blir lika uppseendeväckande är berget när
det väl nått sin nya hemvist.Hanna Almgrens fantastiska och mångbottnade
berättelse om Silverresenären kom på tredje plats i Novellix novelltävling 2018.
Hinzugefügt am 11.3.2020, 13:31:23
Geändert am 26.3.2020, 11:35:15

101 Söndagsvägen : berättelsen om ett mord
Typ Buch
Autor Peter Englund
Verlag Natur & Kultur Allmänlitteratur
ISBN 978-91-27-16002-6
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Söndagsvägen
Hinzugefügt am 6.3.2020, 13:08:43
Geändert am 26.3.2020, 11:36:28

101 Sophie Elkan
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Eva Helen Ulvros
Historiska Media
978-91-7545-765-9
2020
libris.kb.se

Zusammenfassung I januari 1894 möttes Sophie Elkan och Selma Lagerlöf för första gången.
Kvinnornas möte resulterade i en livslång vänskap. Tyvärr betydde det att Sophie
kom att leva i skuggan av sin framgångsrika väninna. Idag är det få som känner
till att Sophie Elkan var en hyllad författare i sekelskiftets Sverige, av många
ansedd som en förnyare av den historiska romanen. Denna högborgerliga kvinna
av judisk börd rörde sig hemtamt i den svenska kulturelitens finaste kretsar,
samtidigt som hon hade ett brinnande politiskt intresse och ett lidelsefullt
engagemang för kvinnosaken. Författaren Eva Helen Ulvros är professor emerita
i historia vid Lunds universitet. Hon har skrivit en rad uppskattade böcker om
kvinnohistoria.
Hinzugefügt am 6.3.2020, 15:10:28
Geändert am 26.3.2020, 11:52:34
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101 Sovsågott
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Anders Roslund
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018015-7
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung De var bara barn och mötte döden samma dag. Nu vilar de på samma kyrkogård
i var sin grav.Men flickan under det vita träkorset saknar namn och historia –
och flickan som heter Linnea finns inte ens i sin kista.För att förstå hur de hör
ihop måste kriminalkommissarie Ewert Grens och infiltratören Piet Hoffmann
besöka den mörkaste av mörka världar och utkämpa sitt hittills svåraste,
skitigaste, farligaste uppdrag.Efter Tre sekunder, Tre minuter, Tre timmar och
Jamåhonleva (Tre dagar) kommer nu Sovsågott, en gastkramande thriller där
skillnaden mellan liv och död är tre år.
Hinzugefügt am 25.2.2020, 15:01:50
Geändert am 26.3.2020, 11:53:37

101 Splendor : roman
Typ Buch
Autor Stefan Lindberg
Ort [Stockholm]
Verlag Albert Bonniers förlag
978-91-0-018203-8
2020
libris.kb.se
En majkväll 2017 stöter författaren Stefan Lindberg ihop med Mathias Splendor
Johansson på en uteservering i Stockholm. Han har ett förflutet i en sekt –
Paradiset – med megalomana ambitioner; man har använt en sinnesvidgande
drog för att få själar, minne och framtid att flyta samman, och det visar sig snart
att Splendor har kännedom om en förträngd händelse i Stefans förflutna.Splendor
är en roman som spränger autofiktionens gränser och försätter läsaren i ett
tillstånd av absolut och hallucinatorisk närvaro. På en gång mysteriespel och
kärleksberättelse pekar romanen ut en ny riktning i Stefan Lindbergs
författarskap. Och återkopplar till dess rötter.
Kurztitel Splendor

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Hinzugefügt am 25.2.2020, 14:40:55
Geändert am 26.3.2020, 11:54:47

Tags:
Sverige-- Stockholm, Författare, Minnet, Medvetandet, Sekter, Verklighetsuppfattningar
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101 Stålår
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Gunnar Lindstedt
Stockholm
Natur & Kultur
978-91-27-15415-5

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Stålår skildrar en svunnen epok. Idealismen på 1970-talet ter sig idag avlägsen.
Medan vänsterrörelserna försökte hitta en ny samhällsmodell, men misslyckades
kapitalt, gick den regerande socialdemokratin i stå. Med dubbelmoral och ohöljd
cynism understöddes Bofors vapenaffärer.
Hinzugefügt am 6.3.2020, 12:52:39
Geändert am 26.3.2020, 11:56:11

Tags:
Sverige, Bofors AB, Boforsaffären, Lindstedt, Gunnar, 1951-, Politiska aktivister, Vänsterrörelser-historia, Vapenindustri-- politiska aspekter -- historia

Notizen:
Första utgåvan

101 Stig Wennerström. Myten om en svensk storspion
Typ Buch
Autor Wilhelm Agrell
Verlag Appell Förlag
ISBN 978-91-984961-2-3
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Avslöjandet av Stig Wennerströms förräderi skakade Sverige. Men var han
verkligen den storspion han utgav sig för? Och stämde egentligen allt han villigt
erkände? Med hjälp av det militära utredningsmaterialet söks svaren på dessa
och andra obesvarade frågor. Wilhelm Agrell är professor i underrättelseanalys.
Hinzugefügt am 25.2.2020, 12:35:41
Geändert am 26.3.2020, 11:57:25

101 Stridens verklighet : Döden på slagfältet i svensk historia 1563-1814
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Typ Buch
Autor Lars Ericson Wolke
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Historiska Media
978-91-7545-691-1
2020
libris.kb.se

Kurztitel Stridens verklighet
Hinzugefügt am 6.3.2020, 15:03:50
Geändert am 26.3.2020, 11:58:43

101 Svenskarna i sekelskiftets Paris
Typ Buch
Autor Tom Ericsson
Ort Umeå
Verlag Umeå universitetsbibliotek
ISBN 978-91-7855-012-8
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

2019
libris.kb.se
12.3.2020, 14:18:16
26.3.2020, 11:59:57

Tags:
Svenskar, Frankrike-- Paris, Svenska emigranter

101 Sverigedemokraterna och nazismen – en faktagenomgång av Maria
Robsahm
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Maria Robsahm
Vaktel förlag
978-91-88441-64-5

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I den här boken gör Maria Robsahm en noggrann genomgång av en del av det
stora antal avslöjanden om nazism och nazistiska tendenser inom SD i vår tid.
Det är en oerhört viktig bok i en tid när sanning ersätts med lögn och medier blir
tämjda av högerextrema kampanjer. Denna unika bok kommer utan tvekan att
möta ett mycket stort intresse såväl bland medier som den stora allmänheten.
Hinzugefügt am 11.3.2020, 13:35:02
Geändert am 26.3.2020, 12:01:07
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101 Sveriges försvarspolitik - en antologi
Typ Buch
Autor
Autor
Verlag
ISBN

Oscar Karlflo
Zebulon Carlander
Ekerlids
978-91-88849-53-3

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Under de senaste åren har det säkerhetspolitiska läget i omvärlden kraftigt
försämrats. Sveriges försvarspolitik samlar några av de främsta
försvarsexperterna i Sverige som i olika kapitlen delar med sig av sitt kunnande
och sina erfarenheter inom en rad områden som tillsammans utgör landets
försvarspolitik.
Hinzugefügt am 25.2.2020, 16:03:06
Geändert am 26.3.2020, 12:02:15

101 Tidens landskap : en vänbok till Anders Andrén
Typ Buch
Autor Cecilia Ljung
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Anders Andrén
Lund
Nordic Academic Press
978-91-88909-12-1

Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Tidens landskap
Hinzugefügt am 6.3.2020, 10:52:08
Geändert am 26.3.2020, 12:03:25

Tags:
Arkeologi

101 Tillstånd : varannan gran, varannan tall och andra orimligheter
Typ
Autor
Ort
Verlag

Buch
Axel Lindén
[Stockholm]
Albert Bonniers förlag

ISBN 978-91-0-018091-1
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Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I en östgötsk skog försöker Axel Lindén övermanna en trästock, ett stort as,
tung, hal och krokig. Det går sådär. Han vill hellre se sin skog växa vilt och
frodas, inte avverka den i enlighet med skogsbolagens ideal om räta rader. Axel
Lindén är en motvillig skogsägare, och en tjurskallig sådan. Men mitt bland tallar
och alar, björk och asp blir slitet med motorsågen ett sätt att hantera sakernas
tillstånd. Jorden som håller på att gå under, den ekologiska katastrofen. Och så
familjens privata katastrof, barnet som blivit som ett av deras egna, som kanske
inte ens får stanna i Sverige. Spelar ens ansträngningar egentligen någon roll, när
allt ändå verkar gå åt helvete? Men vad ska man annars göra?
Kurztitel Tillstånd
Hinzugefügt am 4.3.2020, 14:16:15
Geändert am 26.3.2020, 12:05:53

Tags:
Sverige-- Östergötland, Skogsbönder, Skogsbruk

101 Tistelhonung
Typ Buch
Autor Sara Paborn
Verlag Albert Bonniers Förlag
978-91-0-017938-0
2020
libris.kb.se
Sommaren 1955 invaderas pensionat Miramar nära Båstad av bin. Sjuttonåriga
Veronika har sitt livs första romans med konststudenten Bo, som tagit in på ett
rum högst upp.Sommaren 2018 befinner sig relationscoachen Ebba på fallrepet
efter en offentlig skandal och försörjer sig numera mest på att konstruera
korsord. Hon åker till Bjärehalvön för att skriva en artikel om livslång kärlek -men den 80-åriga kvinna hon intervjuar visar sig ha en annan historia att berätta,
den om en ungdomskärlek som försvann.Två kvinnors öden flätas ihop, och
långsamt tar en vänskap över generationsgränserna form.Tistelhonung är en
träffsäker roman om kärlek som trotsar tiden och minnenas hypnos, skriven med
drastisk humor och ett skarpt öga för relationer.
Hinzugefügt am 25.2.2020, 14:38:37
Geändert am 26.3.2020, 12:06:58

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 Tranströmer och det politiska
Typ Buch
Autor Gustav Borsgård
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Autor Ragnar Haake
Autor Annelie Brännström Öhman
Autor
Autor
Autor
Autor

Anna Möller Sibelius
Sofia Pulls
Anders Öhman
Maria Jönsson

Autor
Autor
Verlag
ISBN

Anders E Johansson
Gustav Borsgård
Ellerströms förlag AB
978-91-7247-582-3

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Tomas Tranströmer räknas som en av Sveriges mest betydande poeter genom
tiderna. Samtidigt hör det till berättelsen om Tranströmer att han utsattes för hård
kritik på 1960- och 70-talen för att hans poesi ansågs vara politiskt oengagerad.
Hur kan man såhär femtio år senare förstå den kritiken? I denna antologi
undersöker 8 litteraturvetare den tranströmerska poesins förhållande till
politiken.
Hinzugefügt am 6.3.2020, 13:49:10
Geändert am 26.3.2020, 12:08:56

101 Tullias värld
Typ Buch
Autor Kerstin Ekman
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-018290-8
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Ciceros dotter Tullia är den sköra tråden i min berättelse. Om henne visste jag
ingenting i skolan och inte på universitetet. Om man ville ha reda på något om de
kvinnor som levde under de stora männens tid så måste man läsa om de stora
männen. Det fanns inget annat sätt. Egentligen har vi nästan ingen kunskap om
kvinnornas tankar och känslor förrän de själva börjar berätta om dem. Det skulle
dröja mycket länge. Vem Tullia innerst var får vi aldrig veta.Utifrån sitt intresse
för antiken skriver Kerstin Ekman fram en ung kvinnas liv och värld, i en rik och
ömsint bok med skönlitterära och personliga inslag.
Hinzugefügt am 25.2.2020, 14:55:31
Geändert am 26.3.2020, 12:10:34

101 Ur världen
Typ Buch
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Autor Eva Runefelt
Verlag Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018188-8
2020
libris.kb.se
I Eva Runefelts poesi är stillheten en trakt. Hennes nya diktsamling ”Ur världen”
kretsar kring det vardagligt levande – skiljt från de döda på ett sorgset men inte
uppgivet sätt. Med känslig tydlighet skriver Runefelt fram en tillvaro som är
lättigenkännlig men samtidigt helt ny, en tillvaro där gränserna upplöses och där
syltburken i jordkällaren är lika full av liv som sädesärlan med sin vippande
stjärt.Kan du återuppstå om jag andaspå det du skrev före döden?Dessa simpla
silhuetter, överstrukna,utbytta, stadigt stående, hurlåter jag när du läser mig?
Hinzugefügt am 25.2.2020, 12:54:41
Geändert am 26.3.2020, 12:11:49

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 Våroffer
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Anders de la Motte
Bokförlaget Forum
978-91-37-15385-8
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Den sista fristående delen i Anders de la Mottes hyllade årstidskvartett. De
tidigare delarna har alla nominerats till Deckarakademins pris för bästa svenska
kriminalroman. Valborgsnatten 1986 mördas en sextonårig flicka under
ritualliknande former i skogen intill ett skånskt slott. Hennes styvbror döms för
dådet, och kort därefter försvinner hela familjen spårlöst. Våren 2019 flyttar
läkaren Thea Lind in på slottet. Efter att ha gjort ett märkligt fynd i en uråldrig
ek ökar hennes fascination för den gamla tragedin. I takt med att hon upptäcker
likheter mellan flickans uppväxt och sitt eget såriga förflutna, blir hon alltmer
övertygad om att sanningen om mordet aldrig kommit fram. Och att våren 1986
kanske krävt flera offer.
Hinzugefügt am 25.2.2020, 15:09:49
Geändert am 26.3.2020, 12:12:58

101 Vi bodde i Arkadien : en familj i Lappland
Typ
Autor
Ort
Verlag

Buch
Lilian Ryd
Skellefteå
Ord & visor förlag

ISBN 978-91-88965-11-0
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Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I sin nya bok tar författaren Lilian Ryd sig an sina mest personliga minnen och
skildrar en lappländsk barndom som alltför ofta avfärdas som exotisk, just för att
den är sällan berättad. Boken är samtidigt ett stycke nutidshistoria, där Lilian
Ryd med sedvanlig skärpa illustrerar 1900-talet genom sin familjs erfarenheter.
Kurztitel Vi bodde i Arkadien
Hinzugefügt am 6.3.2020, 14:23:56
Geändert am 26.3.2020, 12:15:00

Tags:
Familjer, Svenska kvinnor, Barndomen, Kulturskillnader, Ryd, Lilian, 1949-, Sverige-- Lappland -Vuollerim

101 Vi måste börja med barnen
Typ Buch
Autor Ylva Mårtens
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Stockholm
Ordfront
978-91-7775-114-4
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 25.2.2020, 16:36:16
Geändert am 26.3.2020, 12:16:10

Tags:
Sverige

Notizen:
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Döden runt hörnet - om mordhoten och de svåra uppväxvillkoern / Babak Behdjou -- Fattigungar då
och nu - om barnen i den fattiga familjerna / Susanna Alakoski -- Den inre ojämlikheten - om barnen i
de segregerade bostadsområdena / Ove Sernhede -- Första resan - om barnen i förlossningsvården / Ulla
Waldenström -- Ers Majestät Bebin - om de minsta barnen / Hugo Lagercrantz -- På barnens villkor om förskolebarnens behov / Gunilla Niss -- Skolan är sämst för barnen som behöver den mest - om en
likvärdig skola / German Bender -- Min bror köper omoderna kläder till mig - om barnen och de unga
som växer upp i en hederskultur / Jamila Hussein -- Childism - om vår syn på barn / Lar H Gustafsson
-- Vänd er inte bort - om mobbningens konsekvenser för barnen / Johanna Nilsson -- De hatade barnen
- om den nazistiska radikaliseringen och vuxen världens ansvar / Christer Mattsson -- Lyssna på barnen
- om barns rättssäkerhet / Sara Landström -- Jag skulle inte följt med - om det sexualiserade våldet mot
barnen och de unga / Carl Göran Svedin -- Är det mig det är fel på? - om diagnoserna och
psykofarmaka i barnens värld / Carina Håkansson -- En galonmadrass på Lövsta - om barnen och de
unga på institutioner / Daniel Velasco -- 50 000 svenska barn varje år - om skilsmässorna och
vårdnadstvisterna / Malin Bergstrlm -- Ge barnen mer tid - om vuxenvärldens betydelse / / Per
Kågesson -- Varför konst för barn? - om barnkulturens villkor / Suzanne Osten

101 Vid världens ände:Sultanens sändebud och hans berättelser om 1700-talets
Sverige
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Joachim Östlund
Nordic Academic Press
978-91-88661-99-9

Datum 2020
Zusammenfassung Vilken bild framträder av Sverige om vi placerar in landet, samhället och dess
befolkning i en osmansk världsbild på 1700talet? Det kan texter skrivna av
sultanens sändebud, Said Efendi, som besökte Sverige 1733 ge ett smakprov på.
Efter den karolinska arméns undergång i slaget vid Poltava tog Karl XII sin
tillflykt till en by utanför Bender i nuvarande Molda vien. Hans vistelse blev
startpunkten för ett långvarigt kunskaps utbyte mellan Osmanska riket och
Sverige. Sultanens sändebud be sökte landet i finansiella ärenden, och i Saids
brev och framför allt hans diplomatiska rapport beskrivs Sverige som ett märkligt
land vid världens ände. Historikern Joachim Östlunds studie är den första som
uppmärk sammar hur osmaner försökte förstå den andre och dennes kultur
genom att studera och beskriva den. I Vid världens ände placerar han in Saids
besök i 1700talshistorien och ger ett bidrag till den livliga forskningen om
Osmanska rikets imperieideologi, diplomati och kulturhistoria.
Hinzugefügt am 6.3.2020, 10:47:47
Geändert am 26.3.2020, 12:18:03

103 "Hur härligt sången klingar" : identitet, gemenskap och utanförskap i
finlandssvensk sång
Typ Buch
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Autor Ros-Mari Djupsund
Verlag Åbo Akademi
ISBN
Datum
Kurztitel
Hinzugefügt am

978-952-12-3884-0
2019
"Hur härligt sången klingar"
10.3.2020, 17:55:13

Geändert am 1.4.2020, 12:15:55

Anhänge
"Hur härligt sången klingar" | Tritonia - Tria | Finna.fi

103 (med eget namn, utan namn, ditt namn) : dikter
Typ Buch
Autor Agneta Enckell
Ort [Helsingfors]
Verlag Förlaget
978-952-333-267-6
2020
libris.kb.se
En mor, ett barn. En finstämd diktsamling som i vågrörelser, med ett böljande
språk, gestaltar en inåtvänd väntan och något som sätts i rörelse. Det handlar om
födelsens gåtfullhet, om begär, om att lägga sig ned som ett fågelhjärta. Om
regnet som inte kommer, och om en mor som sjunger för sin son.
Kurztitel (med eget namn, utan namn, ditt namn)

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Hinzugefügt am 4.3.2020, 15:31:56
Geändert am 1.4.2020, 12:16:58

103 Bill Nilssons sista vita skjorta
Typ Buch
Autor Björn Ranelid
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-018315-8
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung En fruktansvärd tragedi har inträffat i en by på Österlen. Hur kunde den ske?
Hur kan livet gå vidare?Björn Ranelid målar upp ett samhälle där det vackra och
det fruktansvärda lever sida vid sida. I tillbakablickar lär vi känna några av
byborna och förstår så småningom vad som har hänt.Det finns händelser som
tycks gjorda enbart av mörker. Men havet, jorden och arbetet ger människorna
kraften att resa sig. Och kärleken, som kan ta oväntade vägar.
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Hinzugefügt am 25.2.2020, 15:04:47
Geändert am 1.4.2020, 12:18:24

103 Då, när jag var poet
Typ Buch
Autor Niklas Rådström
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018338-7
2020
libris.kb.se

Zusammenfassung Poesin är en klyfta att klättra genom,inte för att komma upp ur eller ner i,utan
för att hitta en plats att tappa fotfästet iTjugo år efter sin senaste diktsamling
återkommer Niklas Rådström som poet med dikter som pendlar mellan det djupt
personliga och en dialog med levande och döda.Då, när jag var poet är en
efterlängtad återkomst till poesin av en av sin generations främsta lyriker.
Hinzugefügt am 25.2.2020, 14:56:58
Geändert am 1.4.2020, 12:19:43

103 Den sorgsne busschauffören från Alster
Typ Buch
Autor Håkan Nesser
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-018312-7
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Jag borde verkligen inte leva.Så skriver den före detta akademikern och
busschauffören Albin Runge i sina anteckningar från 2012–13. Och när någon
eller några tycks hota honom till livet har han full förståelse för detta. De bisarra
hoten leder så småningom till att polisen i Kymlinge kopplas in.Hösten 2018
tillbringar kommissarierna Gunnar Barbarotti och Eva Backman av vissa skäl ett
par tjänstlediga månader i Rute socken på norra Gotland, och fallet med den
olycklige Runge får oväntat ny aktualitet. Någonting i utredningen från 2013
verkar ha gått fel. Käpprätt fel. Eller?Berättelsen om den egendomlige
busschauffören från Alster är den sjätte (eller möjligen sjunde) boken om
kriminalpolisen Gunnar Barbarotti, inte mindre egendomlig han.
Hinzugefügt am 25.2.2020, 15:03:00
Geändert am 1.4.2020, 12:23:06

103 En sky av vittnen ; med Vintergata ; och Den inre rymden
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Typ Buch
Autor Kjell Espmark
Ort
Verlag
ISBN
Datum

[Stockholm]
Norstedts
978-91-1-310188-0
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I denna volym samlar vi tre diktsamlingar som alla innehåller den rolldiktning
som Kjell Espmark gjort till sin främsta lyriska gren. Volymen inleds med
Vintergata (2007) och Den inre rymden (2014). Den nyskrivna diktsamlingen En
sky av vittnen, utgör den sista tredjedelen i denna samlingsvolym under rubriken
Låna mig din röst.
Hinzugefügt am 25.2.2020, 15:37:21
Geändert am 1.4.2020, 12:24:32

103 Friheten
Typ Buch
Autor Arne Dahl
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018256-4
2020
libris.kb.se

Zusammenfassung Friheten är Arne Dahl när han är som bäst – tempofylld, gastkramande och full
av överraskningar.Sam Berger är en bra bit från lyckan. Molly Blom är spårlöst
försvunnen, sannolikt bärande på deras barn. Sam försörjer sig som
understimulerad utredare av försäkringsbrott, och drömmen om ett gemensamt
liv med Molly som privat brottsbekämpare tycks mer avlägsen än någonsin.Så
får han ett lukrativt uppdrag av det gåtfulla slaget. En kvinna, Nadja, har
kidnappats och hennes terapeut söker Sams hjälp – polisen måste absolut hållas
utanför.Jakten leder Sam till en försvunnen skatt, ett byte som lockat många
kriminella genom åren. Och Nadja är kanske inte den enda som befinner sig i
fara. Hur kommer det sig att denna dödliga skatt också leder till Molly Blom?
Hinzugefügt am 25.2.2020, 14:45:46
Geändert am 1.4.2020, 12:26:01

103 Geosofi - Bilder på en utställning
Typ Buch
Autor Fredrik Lång
Ort Helsingfors
Verlag Förlaget
ISBN 978-952-333-307-9
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Datum 2020
Signatur bestellt
Bibliothekskatalog Library Catalog - katalog.ub.uni-kiel.de
Zusammenfassung D en tyska filosofen Max Weber hävdade för lite mer än hundra år sedan att ett
underliggande villkor för att en kapitalistisk samhällsordning kunde etableras i
västvärl- den var att den genomsyrades av en protestantisk anda. Däremot
frågade han sig inte hur eller varför denna anda uppstod i norra Europa. Det gör
däremot Fredrik Lång i sin nya bok Geosofi – Bilder på en utställning . Han
följer upp temat slaveri och frihet från sin förra bok Ansiktet i månen (2016),
och visar hur Nordeuropa, som aldrig nåd- des av de brutala motsättningar som
präglade Romarrikets slavekonomi, genom historien bevarat mentala och kulturella uttryck för frihet och självtillräcklighet, och därför avvisade de tros- och
förståelseformer som den katolska kyrkan några hundra år tidigare hade lyckats
införa i norra och västra Europa. Lång drar en linje tvärs genom Europa, mellan
nord och syd. Det handlar för den föreställda framtidens del om i vilken
utsträckning den är styrd av ett okänt öde eller innehåller en möjlighet till
personlig frälsning.
Hinzugefügt am 23.3.2020, 16:32:44
Geändert am 1.4.2020, 12:27:49

Notizen:
202009

Anhänge
Library Catalog Entry Snapshot
Link to Library Catalog Entry

103 Här i världen
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Buch
Gerda Antti
[Stockholm]
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018273-1
2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Gerda Anttis förra bok, Livet omkring, kallade hon ”funderingsboken”, och "Här
i världen" kan ses som en fortsättning på hennes funderingar över livet hon har
närmast omkring sig, och på det som händer i stora världen med dess obegripliga
elände ingen kan rå på. Liksom döden när den knackar på dörren. Men
livsgnistan, klokheten och den underfundiga humorn möter vi som alltid i Gerda
Anttis böcker.
Hinzugefügt am 25.2.2020, 12:58:35
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Geändert am 2.4.2020, 17:46:45

103 Jägarna i Armentières
Typ Buch
Autor Steve Sem-Sandberg
Verlag Albert Bonniers Förlag
978-91-0-017998-4
2020
libris.kb.se
I Jägarna i Armentières samlar Steve Sem-Sandberg fyra korta och längre
berättelser som alla tillkommit parallellt med arbetet med den hyllade romanen
W. Här varieras teman som förekommer hos Georg Büchner eller i hans litterära
omkrets. Den avslutande novellen ”Oberlin” är en omskrivning av Büchners
prosastycke ”Lenz” som berättar om den äldre dramatikerns psykiska
sammanbrott i en avlägsen bergsby i Elsass i januari 1778. Ett övergripande tema
är individens längtan efter frihet, respekt och egenvärde i mötet med ett föråldrat
ståndssamhälles krav på lydnad och underkastelse, en konflikt där ofta bara
våldet eller vansinnet erbjuder möjliga utvägar.
Hinzugefügt am 25.2.2020, 14:54:31
Geändert am 2.4.2020, 17:49:50

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

103 Pappa
Typ Buch
Autor Adrian Perera
Verlag
ISBN
Datum
Hinzugefügt am

Förlaget
978-952-333-290-4
2020
23.3.2020, 16:18:26

Geändert am 2.4.2020, 17:51:19

Anhänge
978-952-333-290-4 | Sökresultat | Finna.fi

103 Tecknar snö
Typ Buch
Autor Lina Bonde
Verlag Förlaget M
ISBN 978-952-333-268-3
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Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Salivspår och snö tynger sidorna, faller över stillastående normer, minkburar och
tågräls. I denna bultande lyrikdebut möter läsaren ett jag som berörs av det
snötäckta landskapet i uppväxtens landsbygd, men också av Berlin som erbjuder
flera sätt att finnas till på. Visuell, kroppslig och oblyg poesi om minkar,
homosexualitet och en ostämd serenad om att hitta hem.
Hinzugefügt am 4.3.2020, 15:34:36
Geändert am 2.4.2020, 17:54:38

Backarna : liv och historia i en förstad
Typ Buch
Autor Anna Margrethe Thagaard
Ort Malmö
Verlag Kira förlag
ISBN 978-91-87875-36-6
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Stadsdelen Kirseberg i Malmö kallas i folkmun Backarna. Den växte fram som
en förstad under industrialismens genombrott under andra halvan av 1800-talet.
På 1970-talet hotades de äldsta delarna av totalsanering, men utvecklingen
vändes långsamt. Boken har tre delar: Kirsebergs framtid, Kirsebergs historia och
Livet på Backarna, som utkom första gången 1985.
Kurztitel Backarna
Anzahl der Seiten 263
Hinzugefügt am 11.3.2020, 10:51:53
Geändert am 11.3.2020, 10:52:00

Tags:
Städer-- historia, Sverige-- Skåne -- Malmö -- Kirseberg

Bakom bilderna : biskopsporträtt i Strängnäs
Typ Buch
Autor Klas Hansson
Autor
Autor
Autor
Autor

Jarl Jergmar
Karin Karlberg
Ingun Montgomery
Margareta Nisser-Dalman

Autor Fredrik Santell
Autor Klas Hansson
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Verlag Artos & Norma Bokförlag
ISBN 978-91-7777-117-3
Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Sedan reformationstiden finns en serie porträtt av Strängnäs stifts biskopar. De
flesta hänger i domkapitelshuset, ett par i biskopsgården och de är inte lätta att få
se. Men i denna bok visas de alla, från Petrus Jonæ till Hans-Erik Nordin.
Kurztitel Bakom bilderna
Anzahl der Seiten 190
Hinzugefügt am 6.3.2020, 15:39:36
Geändert am 6.3.2020, 15:39:49

Bankmarknad och ägarroll i förändring. Sparbankerna, Swedbank och
sparbanksstiftelserna på 2000-talet
Typ Buch
Autor Tom Petersson
Verlag Dialogos Förlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Anzahl der Seiten

978-91-7504-367-8
2020
libris.kb.se
352

Hinzugefügt am 10.3.2020, 17:49:45
Geändert am 10.3.2020, 17:49:51

Brottsplatsundersökaren
Typ Buch
Autor Petter Inedahl
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Stockholm
Carlsson
978-91-7331-973-7
2019
libris.kb.se

Zusammenfassung Det finns åtskilliga böcker i ämnet kriminalhistoria, men få av dem ger inblick i
hur själva polisarbetet går till. Brottsplatsundersökaren är tänkt att råda bot på
detta. Den är ingen lärobok i kriminalteknik, utan en presentation av olika
svenska brott från flera årtionden. Vad tittar brottsplatsundersökaren särskilt
efter? Vilka spår kan fälla och vilka misstag kan begås? De brott som skildras i
boken spänner över ett brett spektrum: vidriga mord, terrorbrott,
narkotikasmuggling – ibland kanske det i själva verket inte var något brott.
Urvalet i boken har författaren gjort i samarbete med den pensionerade,
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legendariske kriminalkommissarien Jan Olsson, en man som sett allt under sina
fyrtio år som polis och upplevt många spektakulära brottsfall. Petter Inedahl är
författare till flera uppmärksammade böcker om bl.a. spökhistorier och
kriminalhistoria. På Carlsson Bokförlag har han tidigare utgivit Hemsökt –
Spökerier i Stockholms län (2015), Glömda mord och andra försvunna brott
(2016) och Spöklikt (2018).
Hinzugefügt am 6.3.2020, 13:52:19
Geändert am 6.3.2020, 13:52:28

Tags:
Sverige, Polisarbete, Brott-- historia, Brottsplatsundersökning, Kriminalteknik

Cykeltjuven
Typ Buch
Autor Peter Kadhammar
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Natur & Kultur Allmänlitteratur
978-91-27-15981-5
2020
libris.kb.se

Zusammenfassung Man säger att Sverige är splittrat som aldrig förr. Ökade klassklyftor,
motsättningar mellan stad och land, skjut- ningar och techmiljardärer, kulturmän
och vårdkriser. Men det finns en sak som förenar oss – cykeln. Den är en
frihetsmaskin, en källa till enorma pengar för industrimagnaten och hyggliga
inkomster för tjuven; en väg ut i världen för de cyklande bröderna i Vårgårda
och en nyckel till samhället för budet från Pakistan. Peter Kadhammar har
skrivit en underbart underhål- lande och tankeväckande bok om män och
kvinnor i dagens Sverige, om människor och deras cyklar. peter kadhammar
(född 1953) är journalist och författare. Han fick Stora journalistpriset 2000 och
har publicerat sju böcker, den kritikerrosade debuten Berättelsen om Srebrenica
(1995). Han är knuten till Aftonbladet.
Hinzugefügt am 6.3.2020, 13:05:14
Geändert am 6.3.2020, 13:05:35

Det ockulta sekelskiftet : esoteriska strömningar i Hilma af Klints tid
Typ Buch
Autor Per Faxneld
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

45 of 78

Volante
978-91-89043-65-7
2020
libris.kb.se
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Zusammenfassung En underhållande och fascinerad inblick i de idéer och tankar som påverkade
Hilma af Klint och många andra konstnärer, författare och musiker under det
som kommit att kallas för det ockulta sekelskiftet.
Kurztitel Det ockulta sekelskiftet
Hinzugefügt am 9.3.2020, 13:21:20
Geändert am 9.3.2020, 13:21:20

Döden på stranden
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Per Högselius
[Lund]
Ellerströms
978-91-7247-580-9

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I Döden på stranden utforskar Per Högselius människans förhållande – i nuet och
det förflutna – till havsstranden som ett dödens, skräckens och sorgens
territorium. Till sin hjälp tar han samtidens berättelser såväl som konst, film och
litteraturhistorien. per högselius är historiker med breda intressen, till vardags
verksam som professor vid Avdelningen för historiska studier av tek nik,
vetenskap och miljö vid KTH i Stock holm. På svenska har han tidigare bland
annat skrivit den historiska reseskildringen Östersjövägar (2007).= diesen Titel
haben wir
Hinzugefügt am 6.3.2020, 13:44:53
Geändert am 6.3.2020, 13:46:38

Tags:
Döden, Döden i filmen, Döden i konsten, Döden i litteraturen, Stränder

Draken i rummet
Typ Buch
Autor Gunilla von Platen
Autor Malin Roos
Ort [Stockholm]
Verlag Albert Bonniers förlag
ISBN 978-91-0-018089-8
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zusammenfassung Den osannolika askungesagan om Günel Anip, flyktingflickan i förorten som
blev Gunilla von Platen, superentreprenör i näringslivets topp med klackarna i de
kungliga salongerna. I ”Draken i rummet” berättar Gunilla personligt om sitt liv –
från såväl karriären som om det privata och mörka – mamman som sköts framför
hennes ögon, äktenskapet där hon levde under psykisk terror och mordet på
Veronica, hennes bästa vän. Men det handlar också om makten, männen,
miljonerna och motgångarna, hur hon som kvinna fått slåss för respekt och en
position i en manlig bastion, både som flicka med åtta syskon i ett strängt
religiöst hem och i toppen av näringslivet. Hon är entreprenören, filantropen och
företagsledaren med världen som arbetsfält, men som aldrig glömmer sin
bakgrund. Gunilla von Platen är idag en av Sveriges mäktigaste drakar.
Hinzugefügt am 25.2.2020, 14:48:07
Geändert am 25.2.2020, 14:48:07

Tags:
Sverige, Företagare, Invandrarföretagare, Kvinnliga företagare, Platen, Gunilla von, 1972-

Drottningholm, ett världsarv
Typ Buch
Autor Erland Montgomery
Autor Tove Falk Olsson
Verlag Max Ström
ISBN 978-91-7126-511-1
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Drottningholm är ett av världens mest uppmärksammade världsarv – det är
också Sveriges första. Det är en i högsta grad levande plats som sträcker sig långt
bortom själva slottet. Fotografen Tove Falk Olsson har under flera år fotograferat
i världarvets alla delar skapat en storslagen fotobok i det lilla formatet.Boken
innehåller närmare hundra bilder, bland annat från slottet, slottsteatern, Kina
slott, parken och de vackra omgivningarna. Men här finns också mer okända för
att inte säga oväntade platser.
Anzahl der Seiten 160
Hinzugefügt am 11.3.2020, 10:53:05
Geändert am 11.3.2020, 10:53:25

En jobbig värld
Typ Buch
Autor Lars Berge
Autor Lars Arrhenius
Ort Stockholm
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Verlag Kaunitz-Olsson
ISBN 978-91-89015-09-8
Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I två års tid har Lars Berge skrivit krönikor för tidningen Arbetsvärlden, med
påhittade nyheter och icke existerande företeelser. Som att
Sverigedemokraternas opinionssiffror sjunkit efter att en av partiets EUkandidater setts nykter på en fest. Att Joakim Lamotte av misstag råkat starta en
livesändning från ett närlivs som resulterade i att butiken tvingats stänga på
grund av hot. Och att ett massivt utskick av ”Sverigebrev” nått Nigeria med
falska löften om stora summor pengar från avlidna kända svenskar utan arvingar.
Trots att samtliga texter publicerats under rubriken ”satir” har de flera gånger
tagits för sanningar. I ett utförligt förord beskriver författaren sina tankar om
texterna och hur gränsen mellan satir och fakta under de senare åren helt har
kommit att suddas ut. Lars Berge (f. 1974) har under många år skrivit krönikor
för Svenska Dagbladet och är en i kollektivet som skriver texter till radioprogrammet ”Mammas nya kille”. Han tilldelades Natur & Kulturs
debattbokspris 2019 för Vargattacken.
Hinzugefügt am 6.3.2020, 15:25:42
Geändert am 6.3.2020, 15:27:24

Notizen:
= 2 Titel

En medeltida bildvärld : Dädesjö gamla kyrka
Typ Buch
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Marian Ullén
Mikael Ullén
Stockholm
Medströms bokförlag
978-91-7329-152-1
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Den medeltida kyrkan i Dädesjö i Småland hör till Sveriges allra främsta
kulturminnen, berömd också utanför landets gränser för det välbevarade trätaket
och dess unika målningar från slutet av 1200-talet. Att kyrkan överlevt är i sig
ett mirakel. Efter en lång törnrosasömn som magasin återupptäcktes den 1905.
Året därpå friköptes den med hjälp av statliga medel och ställdes under Kungl.
Vitterhetsakademiens vård. Hundra år senare övertog Statens fastighetsverk
ansvaret för kyrkan, som nu är statligt byggnadsminne. En medeltida bildvärld
presenterar kyrkans fascinerande bildskatt och följer målningarnas tillkomst
tillbaka till de furstliga beställarna och målaren, mäster Sigmund, som signerade
sitt verk med runor. Bildvärlden ger oss en inblick i tidens föreställningar om den

48 of 78

03.04.2020, 09:47

Zotero-Bericht

zotero://report/library/collections/9DT27B3L/items?sort=title&directi...

ständigt pågående kampen mellan de onda och goda makterna om människans
själ och om vördnaden om Jungfru Maria och helgonen. Men mäster Sigmunds
bilder ger också en unik inblick i flera av tidens folkliga legender och seder, där
inte minst skildringen av legenden Staffan Stalledräng gjort takmålningarna
kända. Marian Ullén är konsthistoriker, i många år verksam som antikvarie vid
Riksantikvarieämbetet med inriktning på dokumentation och forskning rörande
landets kyrkor.
Kurztitel En medeltida bildvärld
Hinzugefügt am 2.3.2020, 14:19:15
Geändert am 2.3.2020, 14:19:33

En röst finns bara när någon hör den
Typ Buch
Autor Ringbom, Henrika
Verlag Förlaget
ISBN 978-952-333-289-8
Zusammenfassung E n röst finns bara när någon hör den vill framkalla dig, och själv bli framkallad.
Utan dig är dikterna stumma spår över boksidorna, bara du som läser kan ge dem
liv. Det var Henrika som skrev dikterna, men du som läser möter inte henne utan
en bok, det är mellan er två som en kontakt nu kan upprättas. I själva mötet,
bekräftelsen och friktionen, blir boken till. Kanske förändrar den i sin tur dig en
aning. Så skrevs dikterna också under stark påverkan av an- dra konstverk,
målningar, filmer, dikter och ett japanskt no-skådespel. Förbindelser föds mellan
världarna, kon- stens och livets, drömmens och vakenhetens, de levandes och
dödas. Allt blir möjligt i bokens rum. Du får frågan: Vem är du? och kommer in
rummet. Du lämnar det, går ut på spelplatsen, tar dig vidare in i speg- lingen,
spegelns, blickens och fotografiets, fortsätter in i kärlekens och sorgens sfär.
Hinzugefügt am 23.3.2020, 16:21:38
Geändert am 23.3.2020, 16:22:44

Notizen:
= Finnlandschwedin, 2 Titel

En vuxen människas bekännelser
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
David Wiberg
Piratförlaget
978-91-642-0524-7

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Hinzugefügt am 6.3.2020, 14:32:20
Geändert am 6.3.2020, 14:32:20

Notizen:
= 1 Titel

Ett högre syfte
Typ
Autor
Ort
Verlag

Buch
Malin Thunberg Schunke
[Stockholm]
Piratförlaget

ISBN 978-91-642-0593-3
Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 6.3.2020, 14:33:47
Geändert am 6.3.2020, 14:33:47

Tags:
Terrorism, Frankrike-- Rivieran

Notizen:
= belönades med Svenska deckarakademins debutantpris, Rez. Aftonblad

Ett nyfiket sinne – Claes Anderssons liv
Typ Buch
Autor Riitta Kylänpääs
Verlag Förlaget
ISBN 978-952-333-304-8
Datum 2020
Hinzugefügt am 23.3.2020, 16:24:24
Geändert am 23.3.2020, 16:25:55
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Fyrar runt Östersjön
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Magnus Rietz
Stockholm
Lind & Co
978-91-7861-496-7

Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I detta praktverk får vi genom Magnus Rietz fantastiska bilder ta del av ett stort
antal fyrar längs Östersjöns kuster. Rietz har under tre år besökt över 200
fyrplatser i samtliga länder runt Östersjön: Sverige, Danmark, Finland, Estland,
Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Ryssland. Som första västerlänning
någonsin har Rietz fått tillstånd att besöka och fotografera fyrarna på alla ryska
öar i Finska viken, där tiden stått stilla sedan andra världskriget och där
fyrvaktarna fortfarande lever kvar. För att nå fram till fyrarna har Magnus Rietz
använt ett flertal olika färdsätt, som till exempel lotsbåt, helikopter, snöskoter
och gummijolle. Därtill många mer eller mindre krävande vandringar i olika typer
av terräng. Resultatet är ett magnifikt och unikt bildmaterial över platser dit få
människor tar sig. De nästan 300 fotografierna i boken är en storslagen hyllning
till fyrars skönhet, både utvändigt och invändigt, och till miljöerna där de finns.
Texterna som ackompanjerar bilderna består av egna samtida betraktelser och en
något lättare del av historiska fakta.
Hinzugefügt am 25.2.2020, 16:25:43
Geändert am 25.2.2020, 16:27:44

Tags:
Östersjön, Fyrar

Göteborgs garderob
Typ
Autor
Autor
Autor

Buch
Hanna Jedvik
Maja Björk Lindahl
Kristin Lidell

Ort Göteborg
Verlag Göteborgs stadsmuseum
ISBN 978-91-86475-15-4
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am
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Tags:
Sverige, Historia, Kläder, Mode

Har kulturpolitiken lyckats?
Typ Buch
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am

Carl-Johan Kleberg
Torbjörn Forsell
Stockholm
Kulturkontoret Stockholm
978-91-639-5692-8
2019
libris.kb.se
12.3.2020, 14:01:47

Geändert am 12.3.2020, 14:02:23

Tags:
Sverige, 1900-talet sao, Kulturpolitik-- historia, 2010-talet sao, Sekelskiftet 2000 sao

Hej 60-tal! : bilderna vi aldrig glömmer
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Buch
Torbjörn Österholm
[Solna]
Egmont Publishing
978-91-88207-43-2
2019

Bibliothekskatalog
Kurztitel
Anzahl der Seiten
Hinzugefügt am
Geändert am

libris.kb.se
Hej 60-tal!
124
12.3.2020, 14:25:59
12.3.2020, 14:26:09

Tags:
Sverige, Historia, Populärkultur-- historia

Historien om svensk psykologisk forskning : utvecklingen från perception och
psykofysik
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Typ Buch
Autor Gunn Johansson
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Stockholm
Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien
978-91-88763-16-7
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Under 1800-talet och första hälften av 1900-talet tillhörde psykologi som
akademisk disciplin ibland pedagogiken, ibland filosofin, och de första
professurerna i Sverige inom ämnet avsåg psykologi och pedagogik i
kombination.
Kurztitel Historien om svensk psykologisk forskning
Hinzugefügt am 11.3.2020, 10:52:08
Geändert am 11.3.2020, 10:52:08

Tags:
Sverige, Perception, Psykofysik, Psykologisk forskning-- historia

I backspegeln : mitt liv med Scania, Volkswagen och Wallenberg
Typ Buch
Autor Leif Östling
Verlag Ekerlids
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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978-91-88849-64-9
2020
libris.kb.se
"Otaliga gånger har nyfikna själar ställt mig frågan om hur jag blivit den jag är.
Vad är det som har drivit mig? Hur har jag tagit mig dit jag kommit? Mitt svar har
varit: livet utvecklar sig, oförutsägbart och mångtydigt. Livet faktiskt bara blir;
det finns ingen snitslad bana. Det är ett svar som sällan tillfredsställer, så den här
boken måste till." Under nästan fyra decennier var Leif Östling verksam på bussoch lastbilsföretaget Scania. Mot bakgrund av såväl historiskt monumentala
skiften som tekniska språng och konjunkturers svallvågor, utvecklades den
person som för många idag är välkänd för sitt framgångsrika ledarskap och sina
starka åsikter. Däremot är det få som känner till bakgrunden till de stora
framgångarna, filosofin bakom företagandet och relationen till den långvarige
ägaren Wallenberg. I boken skildrar han öppenhjärtigt bland annat maktspelet
och motsättningarna inom Wallenbergsfären när Volvo försökte ta över Scania,
Volkswagens långvariga relation till företaget, och hur allt ställdes på sin spets,
gång efter annan. Boken är lika mycket en biografi som det är en berättelse om
förhållandena i svenskt näringslivs innersta kärna; om affärer, makt, spel och
ansvar. Men det är också en skildring om hur medmänsklighet och värderingar
alltid vinner i längden. Leif Östling berör också tiden som ordförande i Svenskt
Näringsliv och utvecklar resonemanget kring uttrycket ”Vad fan får jag för
pengarna?”.
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Kurztitel I backspegeln
Hinzugefügt am 25.2.2020, 16:05:26
Geändert am 25.2.2020, 16:10:12

I Ronneby-Postens spalter Glimtar av liv och människor i Ronneby och Edestad
1946–1971
Typ Buch
Autor Gertrud Pettersson
Ort Ronneby
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Ronneby musei- och hembygdsförening
978-91-639-5412-2
2018
libris.kb.se

Hinzugefügt am 12.3.2020, 14:03:14
Geändert am 12.3.2020, 14:03:14

Tags:
Tidningar-- historia, Lokalpress-- historia, Ronneby-posten, Sverige-- Blekinge -- Edestad, Sverige-Blekinge -- Ronneby

I skuggan av Blåkulla
Typ Buch
Autor Bo Madestrand
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Malin Zimm
Ola Bergengren
Balkong Förlag
978-91-87553-41-7
2020
libris.kb.se

Zusammenfassung För hundra år sedan växte en nybyggarstad i bästa Vilda Västern-stil upp strax
utanför Stockholm. Hagalund, som området fick 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 finns idag Hagalunds
arbetsplatsområde, som levt ett stilla liv i skuggan av det intilliggande Gamla
Hagalund. Här fanns vid förra sekelskiftet tobaksodlingar, repslagerier och andra
verksamheter som inte kunde verka innanför tullarna. Nu ska industriområdet
genomgå ett stort förändringsarbete med målet att utveckla en ny stadsdel, där
den nya tunnelbanesträckningen är en drivande motor. I boken ”I skuggan av
Blåkulla” får vi veta mer om de byggnader och människor som finns i området i
dag, från en gammal Saab-verkstad och dess 90-åriga ägare till rockband,
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krögare, konstnärer och världsledande forskare.
Anzahl der Seiten 172
Hinzugefügt am 10.3.2020, 13:35:55
Geändert am 10.3.2020, 13:37:05

In i smärtan
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Kristofer Flensmarck
Natur & Kultur Allmänlitteratur
978-91-27-16838-1

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Några dagar i december. Sonen kommer till sitt gamla barndomshem på slätten i
Skåne tillsammans med sin flickvän för att fira jul med föräldrarna. Landskapet
är målat i jordbrunt och himlen gråmulen, men det ska visst bli snö. Storasystern
är kanske, men bara kanske, på väg med sin familj. På ytan en odramatisk
återkomst. I själva verket en nedstigning i ett sorts Hades. In i smärtan är ett
drama om rivaliteter mellan son och far, stelhet mellan de äldre, oro mellan de
yngre, en fars grandiosa men spruckna självbild, julspriten som bränsle på gamla
oförrätter och övergrepp. kristofer flensmarck är en av våra mest intressanta nya
författare. Som poet har han bland annat utkommit med samlingen Almanacka.
Hans första roman Jag är Hill, en fantasi över konstnären Carl Fredrik Hill, kom
2016.
Hinzugefügt am 6.3.2020, 13:03:56
Geändert am 6.3.2020, 13:04:10

Notizen:
= 1 Titel

Inte lögn, inte sant : medierna och verkligheten
Typ Buch
Autor
Autor
Ort
Verlag

Staffan Dopping
Stig-Björn Ljunggren
Stockholm
Fri tanke

ISBN 978-91-88589-31-6
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zusammenfassung Hur kommer det sig att det vanligtvis tämligen gråtrista och vardagslunkande
svenska samhället kan framstå som så dramatiskt, färgstarkt och sensationellt när
vi tar del av det i medial förpackning? Journalistiken är en del av
upplevelseindustrin, där en av de viktigaste drivkrafterna är att inte tappa
publikens intresse. Medierna mörklägger inte, däremot färglägger de.
Kurztitel Inte lögn, inte sant
Hinzugefügt am 25.2.2020, 09:55:36
Geändert am 25.2.2020, 09:55:36

Tags:
Massmedia, Källkritik, Journalistik

Jakten på havets silver : om bohusläningars fiske efter den feta islandssillen
Typ Buch
Autor Erling Larsson
Autor Lars Olehäll
Autor
Autor
Ort
Verlag

Kjell Klasson
Conny Åquist
[Färgelanda]
Selstam.se

ISBN 978-91-87297-41-0
Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Jakten på havets silver
Hinzugefügt am 12.3.2020, 14:04:51
Geändert am 12.3.2020, 14:04:51

Tags:
Sverige, Island, Göteborgs och Bohus län, Havsfiske, Sillfiske, Strömmingsfiske, Yrkesfiske

"Kors vad det vimlar ..." : Lasse Dahlquists schlager & Gunnar Bohmans visor :
en längre och en kortare studie om två göteborgska schlager- och
viskompositörer, en känd, Lasse Dahlquist och en okänd, Gunnar Bohman
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN
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Carlsson bokförlag
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Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Lasse Dahlquist (1910-1979) var en av sin tids mest populära artister, sångare
och kompositörer som från 1930-talets början sjöng in sig i svenskarnas hjärtan
med melodier som “Det är dans på Brännö brygga” och “Engelska flottan”.
Generation efter generation har sjungit dessa och andra av hans största schlager
på 50-årskalas och andra fester. Lasse Dahlquist blev från 1930-talets slut och en
tid framåt också en av Sveriges mest kända filmskådespelare. Han skrev under
denna tid en rad melodier som artisten och filmidolen Edvard Persson ännu idag
förknippas med. Lasse Dahlquist spelade in många hundra skivsidor och skrev
hundratals schlager. Han var en sällsynt mångsidig schlagerkompositör, skrev
berättande och många gånger realistiska texter till sina melodier som passade in i
samtiden. I motsats till Lasse Dahlquist blev artisten och författaren Gunnar
Bohman (1882-1963) aldrig särskilt känd för den svenska allmänheten. I boken
beskrivs och diskuteras framför allt Lasse Dahlquists melodier och texter med
målet att teckna en representativ bild över hans skapande och betydelse. När det
gäller den kortare studien om Gunnar Bohmans mycket göteborgska visbok är
målet snarare att förklara varför hans ibland både folkliga och modernistiska
visor inte blev en del av den svenska visskatten.
Kurztitel "Kors vad det vimlar ..."
Hinzugefügt am 2.3.2020, 10:04:25
Geändert am 2.3.2020, 10:04:54

Tags:
Sverige, Visor, Bohman, Gunnar, 1882-1963, Dahlquist, Lasse, 1910-1979, Schlager

Kvarntorps bastu : en mötesplats i 70 år
Typ
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Buch
Mjölby
Atremi
978-91-7527-241-2
2019
libris.kb.se

Zusammenfassung Bastun i Kvarntorp är en pigg 70-åring, en mötesplats för ”det som händer i
bygden”, ja fortfarande fylls det gamla badhuset med bastubadare varje vecka.
Utifrån bevarade föreningsdokument får läsaren följa hur projektet startade
1938, byggandet under krigsåren på 1940- talet, eldsjälars engagemang och om
nödvändigt underhåll av byggnaden under årens lopp. Idag är Kvarntorps bastu
den enda som fortfarande är i bruk i bygden utav de bastuanläggningar, som
byggdes i vårt land på uppmaning av Svenska föreningen för folkbad. LortSverige var ett begrepp och i de flesta hem saknades möjlighet att hålla sig ren.
Om de viktiga skolbaden berättas och om betydelsen av bastun som social
träffpunkt i våra dagar berättar några av de som ser till att den hålls öppen och
vårdas.

57 of 78

03.04.2020, 09:47

Zotero-Bericht

zotero://report/library/collections/9DT27B3L/items?sort=title&directi...

Kurztitel Kvarntorps bastu
Anzahl der Seiten 58
Hinzugefügt am 12.3.2020, 15:06:59
Geändert am 12.3.2020, 15:07:36

Tags:
Bastu-- historia, Byalag-- historia, Hembygdsföreningar-- historia, Rök-Svanshals byalag, Sverige-Östergötland -- Ödeshög -- Kvarntorp

Laggahärad : en medeltida socken i Uppland
Typ Buch
Autor Sven-Erik Pernler
Ort Skellefteå
Verlag Artos
978-91-7777-127-2
2019
libris.kb.se
Inte många vet var Lagga ligger. Än färre har hört talas om dess medeltida
benämning – Laggahärad. Ändå hölls där flera kungaval en gång i tiden. Fast de
medeltida källorna förknippar aldrig valen med sockennamnet utan endast med
en äng i socknen: Mora, med dess nu försvunna valsten. En kung, Valdemar
Birgersson, hade som patronus skänkt kyrkan i Laggahärad med omgivande
mark till Uppsala domkyrka för inrättande av ett nytt kanonikat. Därigenom kom
socknens kyrkoherdar samtidigt att vara kaniker, huvudsakligen på plats i
Uppsala. Det dagliga kyrkolivet fick i stället skötas av en vikarie. Gårdarna i
socknen ägdes i hög grad av kyrkliga organ och personer, men också av
representanter för hög- och lågfrälset. Få av dessa var bosatta eller engagerade i
socknen. Självägande bönder var i klar minoritet. I stället möter många landbor,
arrendatorer, bland sockenmännen. Det är alltså en förhållandevis okänd socken
som framträder i denna bok, där tonvikten är lagd på perioden ca 1050–1527.
Boken har inte primärt tillkommit för att sätta Lagga(härad) på kartan, men väl
för att erinra om hur hierarki och aristokrati – i samverkan lika väl som i
inbördes maktkamp – på alla plan förmådde styra och genomsyra det agrara
Sverige. Sven-Erik Pernler (f. 1938) är teologie doktor i praktisk teologi med
kyrkorätt samt docent i kyrko- och samfundsvetenskap. Han var präst i Svenska
kyrkan 1964–1982, samt är sedan 1991 präst i Stockholms katolska stift. Hans
forskning, produktion och omfattande föreläsningsverksamhet har huvudsakligen
kretsat kring nordiskt kyrko- och folkliv till och med 1500-talet. Flertalet av hans
publicerade arbeten anknyter till de medeltida stiften Uppsala, Skara och
Linköping samt de landskap dessa omfattade.
Kurztitel Laggahärad
Hinzugefügt am 6.3.2020, 15:37:40
Geändert am 6.3.2020, 15:38:38

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Tags:
Historia, Medeltiden, Sverige-- Uppland -- Lagga

Minns du midsommaren på Rockelstad?
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Maria Rosenfågel
[Gnesta] :
[Maria Rosenfågel] ;
978-91-7773-787-2

Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

2019
libris.kb.se
12.3.2020, 14:05:14
12.3.2020, 14:05:14

Tags:
Historia, Sociala klasser, Sverige-- Södermanland -- Flen, Midsommar

Notizen:
"Midsommarfirandet är en tradition som ligger många nära om hjärtat - en symbol för svensk
nationalitet som berör djupa känslor. I den här boken undersöker Maria Rosenfågel ett lokalt
midsommarfirande från ca 1930-talet och fram till 1993. Det blir en dans runt midsommarstången som
handlar om livet som levdes i området, de sociala skillnaderna och förändringarna under perioden.
Bilden som växer fram väcker frågor. Frågor som fortfarande är aktuella och som i grunden handlar om
identitet och hur vi ser på oss själva och varandra."?

Mitt kapital
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Milja Sarkola
Helsingfors
Förlaget
978-952-333-270-6
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Allt börjar med att berättarjaget tar ett bostadslån för att köpa en lägenhet på 84
kvadratmeter nära Helsingfors centrum. Efter det kan hon inte sluta tänka på
lånet, på ekonomin, på pengarna och nyttan. Vad händer när man börjar betrakta
sin man, sitt barn och sin konst i termer av att maximera nyttan? En skarp,
samtidskritisk och galghumoristisk idéroman.
Hinzugefügt am 4.3.2020, 15:29:48
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Geändert am 4.3.2020, 15:29:48

Tags:
Klasskillnader, Mänskliga relationer, Kontroll (psykologi)

Notizen:
Finnlandschwedin, Debut, Rez. HUFVUDSTADSBLADET + YLE KULTUR

Mitt namn är Fjodor Ivanovitj Lidvall : en bok om den svensk-ryske arkitekten
Fredrik Lidvall
Typ Buch
Autor Peo Rask
Ort [Luleå]
Verlag Black Island Books
ISBN 978-91-88645-15-9
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Den svensk-ryske arkitekten Fredrik Lidvall (1870–1945) ses som den
petersburgska jugendstilens mästare och kom att prägla Sankt Petersburg under
åren 1899–1918. Han var tillfrågad om att bli tsarens hovarkitekt, men tackade
nej. En framgångsrik karriär tog slut med bolsjevikernas maktövertagande och
Lidvall fick börja om sin bana i Stockholm – som arkitekten som kom in från
kylan. ”Att söka upp Lidvalls byggnader är ett bra sätt att lära känna S:t
Petersburg.” / Peo Rask
Kurztitel Mitt namn är Fjodor Ivanovitj Lidvall
Anzahl der Seiten 95
Hinzugefügt am 10.3.2020, 13:47:31
Geändert am 10.3.2020, 13:48:09

NE:s stora tyska ordbok 148.000 ord och fraser : tysk-svensk, svensk-tysk
Typ
Autor
Autor
Ort

Buch
Britt-Marie Berglund
Irmgard Lindestam
[Malmö]

Verlag NE
ISBN 978-91-88423-32-0
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zusammenfassung NE:s stora tyska ordbok innehåller cirka 148 000 ord och fraser och är den
största ordboken till och från tyska på den svenska marknaden. Ordboken
speglar språket i hela dess bredd, från allmänspråk till fackspråk, från vardagligt
till formellt. Boken ger uppgifter om böjning och konstruktion, stilnivå och
prepositionsbruk samt en mängd fraser.
Kurztitel NE
Hinzugefügt am 12.3.2020, 15:18:11
Geändert am 12.3.2020, 15:18:11

Tags:
Svenska språket, Tyska språket

Notizen:
Första upplagan

No limit : Stockholm Clubland 1992-1995
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Stefan Holm Mardo
Mardo Publishing
978-91-519-2373-4

Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung NO LIMIT är en coffee table-bok som innehåller över 200 unika foton tagna på
Stockholms klubbar 1992–1995. I boken medverkar en hel generation av 90talets klubbkids, mediaprofiler, djs, klubbarrangörer och artister: Leila K,
LaCamilla, Josefin Crafoord, Peter Siepen, Johan Renck m fl. Boken är på
engelska och har lyxiga utvik och extramaterial i form av flyers och spellistor.
Stefan Holm Mardos bildkollektion från tongivande klubbar som Vegas, 2001,
Gino, Dennis Hopper Room och de massiva Deep-festerna är ett unikt
tidsdokument.
Kurztitel No limit
Hinzugefügt am 12.3.2020, 15:32:33
Geändert am 12.3.2020, 15:32:33

Tags:
Sverige-- Stockholm, Subkulturer, Mode, House (musik), Nattklubbar, Techno

Notizen:
First edition
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Nya vägar, en körsvit om Karin Boye : 11 dikter av Karin Boye tonsatta för
blandad kör
Typ Tonaufnahme
Komponist
Komponist
Ort
ISBN
Datum

Urban Dahlberg
Karin Boye
[Danderyd]
978-91-88937-10-0
2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Label Notfabriken
Zusammenfassung Nya vägar - en körsvit om Karin Boye består av 11 körsatser SATB och ett
samtal mellan Karin Boye och hennes goda vän, teologen och författaren Anita
Nathorst. Samtalet äger rum i Nathorst hem den 23 april 1941, Boyes sista dag i
livet. Det handlar om Karin Boyes liv, hennes diktning och författarskap,
studieåren, Gud, depressionerna, sexualiteten... Nya vägar - en körsvit om Karin
Boye innehåller nyskrivna tonsättningar för blandad kör till elva av Boyes dikter.
Musiken varvas med dialog och dikter. Styckena kan även framföras fristående i
andra sammanhang.
Kurztitel Nya vägar, en körsvit om Karin Boye
Hinzugefügt am 11.3.2020, 13:30:41
Geändert am 11.3.2020, 13:31:23

Notizen:
Upplaga 1

Olof Palmes sista steg : i sällskap med en mördare
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Lars Borgnäs
[Sundbyberg]
Bokförlaget Semic
978-91-552-6796-4

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Olof Palme mördades inte av en slump. När det dödande skottet avlossades
klockan 23.21 den 28 februari 1986 var han Sveriges mest omstridda person och
många, även högt uppsatta personer inom polisen, Säpo och militären, såg
honom som ett hot mot landet och till och med som en landsförrädare. Lars
Borgnäs, känd för sina tevedokumentärer, böcker och radioprogram om
Palmemordet och en av Sveriges främsta experter i ämnet återvänder här till
brottsplatsen – och ger med ledning av centrala vittnesmål och dokument en ny,
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skrämmande bild av hur mordet gick till. Han visar att också privata
omständigheter som kan ha varit avgörande negligerats, att viktiga uppgifter om
förspelet till mordet hållits dolda och att Olof och Lisbeth Palme tycks ha varit
på väg mot ett hemligt, icke-officiellt möte denna sena vinterkväll – utan
livvakter.
Kurztitel Olof Palmes sista steg
Hinzugefügt am 25.2.2020, 15:55:20
Geändert am 25.2.2020, 15:55:20

Tags:
Mordutredning, Palmemordet 1986

Omvandlingar : försäkringsbolaget Skandia 1990-2016
Typ Buch
Autor Mats Larsson
Autor Mikael Lönnborg
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Bromma
Förlaget Näringslivshistoria
978-91-984828-7-4
2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung kandia har stått i centrum för försäkringsbranschens utveckling sedan bolaget
bildades 1855. Dessutom har bolaget omvandlat sig själv vid upprepade tillfällen
inte minst under 1900-talets slut. Den här boken handlar främst om de senaste 30
åren i Skandias historia. En tid då omvandlingarna varit större än tidigare.
Skandia gick in i 1990-talet som ett starkt inhemskt bolag med omfattande
verksamhet på den nordiska marknaden och en bred närvaro internationellt.
Under de följande decennierna genomgick Skandia flera grundläggande
förändringar som omvandlade bolagets produkter, ägande, kundkrets och
ekonomiska situation. Det är denna historia som författarna Mats Larsson och
Mikael Lönnborg berättar, med utgångspunkt i ett omfattande och unikt
arkivmaterial på Centrum för Näringslivshistoria och ett stort antal intervjuer
med de personer som spelat en betydande roll i omvandlingarna.
Kurztitel Omvandlingar
Hinzugefügt am 10.3.2020, 17:37:13
Geändert am 10.3.2020, 17:37:56

Tags:
Sverige, Försäkringsbolag-- historia, Skandia
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Typ Buch
Autor Lena Andersson-Skog
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Stockholm
Dialogos
978-91-7504-364-7
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung 1972 tillkännagav regeringen stolt att staten skulle göra en stor satsning och ge
industristöd till det anrika konfektionsföretaget Algot Johansson AB (Algots) för
att etablera textilindustri på tre orter i Västerbotten genom ett dotterbolag kallat
Algots Nord. Det var på många sätt ett ovanligt initiativ. Det är ett av de genom
tiderna största lokaliseringsstöden som staten gett till ett privat industriföretag
och det en av de få satsningar i svensk industripolitik som riktat in sig på kvinnlig
sysselsättning. Här skulle tusen jobb skapas i en region där den kvinnliga
arbetslösheten var hög och arbetstillfällena få. Fallet Algots Nord kan ses som en
symbol för en politisk era där beslutsfattarna hade höga ambitioner och gott
självförtroende, men där dessa ambitioner på kort tid resulterade i stora förluster,
många förlorade jobb och härva av konflikter. Lena Andersson-Skog är professor
i ekonomisk historia vid Umeå universitet
Kurztitel Otyg
Hinzugefügt am 10.3.2020, 17:46:52
Geändert am 10.3.2020, 17:47:09

Tags:
Regionalpolitik, -- Västerbotten, Algots Nord, Företagsetablering, Textilindustri

Notizen:
Första upplagan

Personlig och kyrklig förnyelse : Svenska kyrkan och Vadstenamötena
1943–1985
Typ Buch
Autor Andreas Wejderstam
URL http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-395168
Ort Uppsala
Verlag Uppsala universitet
ISBN
Datum
Heruntergeladen am
Bibliothekskatalog
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Zusammenfassung I avhandlingen Personlig och kyrklig förnyelse studeras vad “Vadstenamötena
för personlig och kyrklig förnyelse” 1943–1985 var för att bidra till förståelsen
av hur Svenska kyrkan kom till uttryck under 1900-talet. Vadstenamötena var
frivilligt organiserade möten, formellt fristående från, men inom ramen för
Svenska kyrkan. Initiativtagare och arrangörer var några enskilda kyrkliga
personer. Biskopar, författare, kulturpersoner och akademiker medverkade i
olika funktioner. Deltagarna kom från hela landet och hörde till olika
samhällsgrupper. De var inte bara präster och biskopar utan också bland annat
hembiträden, lärare och tjänstemän. Tre fjärdedelar av deltagarna var kvinnor.
Vadstenamötena stod både för kontinuitet och förändring med fokus på
personlig förnyelse. De strävade efter att lösa tvister inom kyrkan i Sverige
utan att de olika grupperingarna skulle tvingas kompromissa med sina grunder.
Särskilt märktes åtminstone i inledningsskedet Oxfordgrupprörelsen och
högkyrkligheten. Genom att följa Vadstenamötenas utveckling och sätta dem i
sitt sammanhang visar Andreas Wejderstam hur de återspeglar utvecklingen
och förändringarna både i samhället och i Svenska kyrkan. Analyser av hur
mötesarrangörerna agerade och organiserade mötena, vilka deltagarna var och
vad mötena innehöll förmedlar en bild av det samtida svenska kyrkolivet och
dess förändrade förutsättningar som framför allt innebar nya möjligheter för
enskilda individer att påverka kyrkan.
Kurztitel Personlig och kyrklig förnyelse
Hinzugefügt am 2.3.2020, 14:20:09
Geändert am 2.3.2020, 14:20:27

Notizen:
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2020

Pestepidemier, vargattacker och rysshärjningar : berättelsen om Häringe slott
från 1400-talet till i dag
Typ Buch
Autor Irene Kimanius
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

[Haninge] :
Bettyförlaget ;
978-91-7773-826-8
2019
libris.kb.se

Kurztitel Pestepidemier, vargattacker och rysshärjningar
Hinzugefügt am 12.3.2020, 15:28:34
Geändert am 12.3.2020, 15:28:34

Tags:
Slott, Häringe, Sverige-- Södermanland -- Haninge kommun
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Rolf
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Malin Lindroth
Norstedts
978-91-1-310707-3
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Rolf är Komvuxvikarie, snart 60 år och bor ovanför Safiren Livs. Inatt har han
dödat en flicka. Nu väntar han på polisen som ska komma och förlösa honom
från hans brott. Och från hans ensamhet. I Rolf tecknar Malin Lindroth ett
porträtt av en man i en flock av män, de obetydliga männen i beiga vinterjackor
som varje morgon står och väntar i busskuren. Det är en tillvaro i tystnad och
anonymitet, i avsaknad av nära relationer. Rolf är en mörk och underhållande
roman som fortsätter och utvidgar den granskning av samhällets normer som
Lindroth inledde med Nuckan. Men det är också en mångbottnad roman, om ett
människoöde i all sin komplexitet.
Hinzugefügt am 25.2.2020, 15:32:24
Geändert am 25.2.2020, 15:33:07

Notizen:
= 3 Titel

Singer
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Petter Lindgren
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-017969-4

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Singers tid är utmätt. Hans tjänst på skäret Skrapan kommer inte att ersättas av
annat än Intet. Till dess följer han sina rutiner, sköter ålagda uppgifter och
fördjupar sig i tidskriften Febus eller hydrografen Petterssons arbeten. Men vem
är han och vad förde honom dit, till den lilla stenflisan bland själarna längst ut i
havsbandet?”Singer” är en melankolisk och atmosfärisk skärgårdsroman där
ingenting riktigt är vad det från början synes vara.
Hinzugefügt am 25.2.2020, 12:57:57
Geändert am 25.2.2020, 12:57:57
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Sjöfärder i Österled : en resa i historien
Typ Buch
Autor
Autor
Verlag
ISBN

Hans Norman
Nicole Linder
Balkong Förlag
978-91-87553-42-4

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung För långfärdsseglaren i Östersjöområdets skärgårdar finns mycket att upptäcka.
Från Stockholms ström till S:t Peterburg, från Sveaborgs fästningsvallar till
Tallinn, Runö och Riga möter kustland och öar med tusenårig historia och
bebyggelseutveckling, kulturella särdrag och storslagen natur. Sjöfararen kan
med särskild känsla nalkas den sägenomspunna Gullkrona fjärd eller uppleva
dramatiken vid Viborgska gatloppet och Svensksund, där Sverige under de stora
flottornas tid vann sin största sjöseger. Sedan vikingatid har farlederna använts
för handels- och erövringsfärder. Ett svenskt-finskt rike växte fram över Åland,
Åboland och runt Finska vikens kuster. Under konkurrens med danskar, tyska
ordensriddare och hanseatiska köpmän bildades ett stormaktsvälde som i öster
sträckte sig fram till Ladoga. Detta midjebälte av det svenska riket har genom
århundraden varit arena för kolonisation och krigsföretag, för stads- och
fästningsbyggen. Det har präglats av intensiva strider till lands och sjöss. En
mångfald av händelser och platser av intresse presenteras i boken tillsammans
med bilder, faktarutor och kartor.
Kurztitel Sjöfärder i Österled
Hinzugefügt am 10.3.2020, 13:34:31
Geändert am 10.3.2020, 13:35:55

Smorgasbord varumärke och flygförsäkring - när det skandinaviska flög ut över
världen
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Hans Sjögren
Linköping
IEI, Linköpings universitet
978-91-7685-094-7
2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Denna studie är mångvetenskaplig och spänner från kulturvetenskap över till
ekonomisk historia och företagsekonomi. Den utgör en fristående fortsättning på
en tidigare bok om flygmarknaden i Skandinavien: Högtryck. SAS och
omvandlingen, utgiven 2015. Titeln är dubbelbottnad. Dels användes
smörgåsbordet, eller Smorgasbord, i marknadsföringen av Scandinavia som
varumärke, dels har boken ett upplägg som påminner om ett smörgåsbord, med
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en presentation av mer eller mindre fristående delar som berör flygmarknaden.
Boken är uppdelad i två självständiga avsnitt, Meningsskapande och varumärke
respektive Intraprenörskap och strukturkapital, med tre kapitel inom varje
avsnitt. Det första avsnittet behandlar vilka föreställningar som finns om
Skandinavien och hur det skandinaviska kom att konstrueras och fysiskt
gestaltas från 1950-talet och framåt. I det andra avsnittet ligger fokus på behovet
av trygghet och försäkringar på den civila flygmarknaden, där en svensk
organisation utvecklade världsledande system för att prissätta och försäkra
risker, på flygmarknaden och senare även på marknaden för rymdförsäkringar
(satellituppskjutningar). Bokens kapitel har således behovet av att skapa
förtroende på flygmarknaden som minsta gemensamma nämnare. Dessutom
löper entreprenörskap och intraprenöriella processer som en röd tråd genom hela
boken, skildrat genom två organisationers historia – flygbolaget SAS och försäkringsbolaget Skandia – från 1950-talet fram till slutet av 2010-talet. Det är bara
att smaka på utifrån eget intresse.
Hinzugefügt am 12.3.2020, 14:28:05
Geändert am 12.3.2020, 14:28:05

Tags:
Skandinavien, Skandia, Passagerarflyg-- historia, SAS (2001-)

Södran : en folkets teater där revyerna höll hus
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Bengt Liljenberg
Malmö
Kira förlag
978-91-87875-31-1
2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Södra teatern kom till i en gyllene tid av stort teaterintresse, men
publikunderlaget i staden passade bättre för den repertoar med revyer och
komedier som den legendariske ”DubbelOlle” Ohlsson här skulle komma att
bjuda på än det slag av dramatik som Stadsteatern i mars 1948 hade invigt den
nya malmöscenen med. Södrans senare teaterdirektörer, Harry Persson, Nils
Poppe och Albert Gaubier, valde samma spår – att ge underhållning för den
breda publiken och då inte bara för malmöborna. Sedan en Södran-revy var
färdigspelad på hemmascenen följde inte sällan gästspel på skilda håll i landet. I
Bengt Liljenbergs krönika över vad som tilldragit sig på denna scen – under de
knappa två decennier som teatern drevs i privat regi och med sina program blev
ett tillhåll för många glada skratt – får vi möta en rad folkkära artister och läsa
om hur skådespelen mottogs. Bokens rikliga bildmaterial får dessutom ett och
annat att väckas till liv från detta förhållandevis korta men ändå inte oviktiga
kapitel i den folkliga underhållningens historia i Sverige.
Kurztitel Södran
Hinzugefügt am 11.3.2020, 10:51:17
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Geändert am 11.3.2020, 10:51:17

Tags:
Sverige-- Skåne -- Malmö, Komedier-- historia, Revyer-- historia, Södra teatern (Malmö), Teatrar-historia

St Ansgars kyrka i Uppsala : bakgrund och byggnadshistoria
Typ
Autor
Ort
Verlag

Buch
Bengt Stolt
Skellefteå
Artos

ISBN 978-91-7777-066-4
Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Boken skildrar byggandet av St Ansgars kyrka och studentbostäder jämte
anläggningens första årtionde. Uppslaget kom från akademiker som mindes sin
egen studietid med studenthem och matlagsgemenskap. De tänkte sig en modern
variant som ett college av engelsk modell, med kapell, prästerlig föreståndare
och ett regelbundet gudstjänstliv. Vid mitten av 1900-talet hade studenterna fått
andra matvanor. Ett nytt statligt lånesystem gjorde samtidigt att studentnationer
och andra stiftelser fick möjlighet att bygga studentbostadshus i egen regi. Ett
sådant studentbostadshus var Ansgarsgården. Behovet av samlingslokaler gjorde
att både statliga och kommunala instanser var införstådda med att man som
samlingsrum byggde St Ansgars kyrka. Från 1962 blev generationer av studenter
bekanta med Ansgarskyrkans gudstjänstliv. De upplevde att där också fanns plats
för de visioner som hör studentåren till. Författaren Bengt Stolt var sedan 1954
docent i matematik vid Uppsala universitet, till 1968 ordförande för Sankt
Ansgars stiftelse.
Kurztitel St Ansgars kyrka i Uppsala
Anzahl der Seiten 388
Hinzugefügt am 6.3.2020, 15:38:37
Geändert am 6.3.2020, 15:39:01

Tags:
Sverige-- Uppland -- Uppsala, Kyrkor-- historia, Kyrkligt liv-- historia, Sankt Ansgars kyrka (Uppsala),
Studentbostäder-- historia

Svenska hjältinnor : 100 berättelser om smarta, starka & modiga kvinnor
Typ Buch
Autor Colette van Luik
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Autor Anna Nordlund
Ort [Stockholm]
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Bokförlaget Max Ström
978-91-7126-480-0
2019
libris.kb.se

Zusammenfassung Det här är den stora boken om hjältemodiga kvinnor som har åstadkommit något
speciellt, stått upp för sina ideal eller förverkligat sina drömmar. Här är hundra
inspirerande berättelser om tappra rösträttskämpar, coola musiker, tuffa
miljöaktivister, engagerade läkare, smarta uppfinnare och banbrytande författare.
Här finns en astronaut och till och med en sjörövare. Boken spänner över nästan
tusen år, från en mäktig vikingakvinna till dagens moderna rebeller. Boken är
illustrerad av ett stort antal av Sveriges främsta kvinnliga illustratörer. Detta är
den förmodligen mest fängslande barnbok som har skrivits om verkliga kvinnor i
Sverige – förebilder som inspirerar tjejer i alla åldrar.
Kurztitel Svenska hjältinnor
Anzahl der Seiten 212
Hinzugefügt am 11.3.2020, 10:53:34
Geändert am 11.3.2020, 10:54:46

Tags:
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Svenska kyrkan som minoritetskyrka : rapport 1 från projektet "Folkkyrka i
minoritet"
Typ Buch
Autor Sven Thidevall
Ort Skellefteå
Verlag Artos & Norma Bokförlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

70 of 78

978-91-7777-132-6
2020
libris.kb.se
Svenska kyrkan är på väg in i en ny situation – att kyrkan inte omfattar ”alla”. Vi
går från att vara en folkomspännande kyrka till att bli en av många minoriteter.
Det fungerar det också, men inte på samma sätt som tidigare. Vad behöver vi för
att se hur vi även som minoritet kan vara en levande kyrka, buren av evangeliet
och bärare av evangeliet? Den frågan vill forskningsstiftelsen SSKT arbeta med i
projektet Folkkyrka i minoritet. Projektet inleds med denna rapport. Här samlas
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erfarenheter av att redan nu leva i en minoritetssituation som folkkyrka. Boken
innehåller bidrag från ett symposium på Fjellstedtska skolan i Uppsala i
september 2019. Vi får del av erfarenheter från systerkyrkor i Tyskland och
Storbritannien, som har kommit längre i den smärtsamma omställning som
Svenska kyrkan är mitt uppe i. Vi får även bidrag från svenskkyrkliga
församlingar, i förorten och i utlandet, som redan idag befinner sig i en tydlig
minoritetssituation. Sven-Erik Brodd: När folket och kyrkan i folkkyrkan gått
skilda vägar Almut Bretschneider-Felzmann: Att minska med glädje?
Reflektioner över kyrkornas utveckling i utvecklingen i Tyskland Carol
Wardman: Välkänd men främmande. En walesisk erfarenhet Kerstin Billinger:
En öppen minoritetskyrka? Erfarenheter från Skärholmens församling Eva
Sundelin Isaksson: Utlandskyrkan – en framtidsmodell? Sven Thidevall: Sorgen
och glädjen de vandra tillsamman …
Kurztitel Svenska kyrkan som minoritetskyrka
Hinzugefügt am 6.3.2020, 15:36:34
Geändert am 6.3.2020, 15:37:40

Tags:
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Sverige och den globala marknaden för kompetens : hur ta tillvara
kompetenskapitalet och bli en attraktiv mottagare?
Typ Buch
Gunnar Eliasson
Stockholm
Ekerlids förlag
978-91-88849-55-7
2020
libris.kb.se
Boken innehåller en historisk översikt av kompetensinvandringens industriella
betydelse, en jämförelse med konsekvenserna av dagens invandringspolitik, en
diskussion vad HR funktionerna i företag och myndigheter i rent egenintresse
bör tänka på, samt illustrerar med referenser till hur man gör i andra länder.
Kurztitel Sverige och den globala marknaden för kompetens
Hinzugefügt am 25.2.2020, 16:02:25

Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Geändert am 25.2.2020, 16:02:25

Tags:
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The big boss : så tog Stefan Persson H&M ut i världen och blev Sveriges rikaste
person
Typ Buch
Autor Erik Palm
Autor Jonas Alsgren
Ort Stockholm
Verlag Norstedts
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

978-91-1-307657-7
2019
libris.kb.se
Stefan Persson är en av världens rikaste människor. Han har satt sin prägel på
hela modeindustrin. Han kan påverka politiska beslut. Han styr ännu företaget
bakom kulisserna. Och han vill fortsätta vara hemlig. Många har frågat sig hur ett
företag från lilla Västerås kunde bli ett fenomen i hela modevärlden. Så hur gick
det till när H&M genom en gigantisk reklambudget och supermodeller,
världsartister och stjärndesigners lyckades bli ett av världens starkaste
varumärken och själva sinnebilden för fast fashion? Vilka var det som skapade
succén? Som med varje framgångssaga så finns också kritiska röster. Det handlar
om anklagelser om sexistisk reklam och utnyttjande av unga underbetalda
sömmerskor. Det handlar om en företagskultur som i vissa avseenden anklagats
för att vara rent sekteristisk. Det handlar om en ägarfamilj som prioriterar höga
vinstutdelningar till aktieägarna framför välgörenhet. Mannen som gång på gång
övertrumfar kritikerna heter Stefan Persson. Han som med viss tvekan axlade
ledarrollen. Med unika vittnesmål från anställda och interna dokument får vi här
en tydligare bild av hur det gick till när han skapade ett av Sveriges största
företag genom tiderna och hur han ska ta H&M in i framtiden.

Kurztitel The big boss
Hinzugefügt am 9.3.2020, 13:19:29
Geändert am 9.3.2020, 13:19:29

Tags:
Detaljhandel-- historia, Företagsledare, Kläder, Hennes & Mauritz, Modebranschen-- historia, Persson,
Stefan, 1947-

Till Europas försvar : värden att värna
Typ Buch
Autor Emily von Sydow
Ort Göteborg
Verlag Daidalos
ISBN 978-91-7173-574-4
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zusammenfassung Ensam är inte stark. Det är bara – poängterar Emily von Sydow i denna essä om
EU – med gemensamma krafter som européerna kan försvara de humanistiska
och demokratiska värden som länge har uppfattats som självklara men som nu
hotas av populistiska och auktoritära strömningar i länder inom och utanför EU.
En ökad europeisk federalism borde inte skrämma oss. Muskulös nationalism är
däremot ett hot. Med trettio år som korrespondent i Bryssel bakom sig har von
Sydow sett mer av EU-arbetets vardag än de flesta och rör sig i essän fritt mellan
övergripande resonemang om EU:s roll och konkreta exempel på hur EU har
hanterat utmaningar av olika slag, från åldrande befolkningar till eurokrisen. Hon
diskuterar också vad EU skulle behöva göra – och förbättra – för att kunna vinna
ett ökat förtroende bland européerna.Men grundläggande i hennes essä är tanken
att federalism öppnar fler möjligheter för människor, medan nationalism och
protektionism istället stänger dessa. Emily von Sydow är född 1956 och
journalist. Hon kom till Bryssel några månader före Berlinmurens fall 1989 och
har följt Europafrågorna som korrespondent för bland annat "Aftonbladet",
"Hufvudstadsbladet" och "Från Riksdag och Departement". Hon är författare till
flera böcker, däribland "När Luther kom till Bryssel"(1999), "Från
ordförandeskap till utanförskap" (2004) och "Margot Wallström: den svenska
modellen" (2009).
Kurztitel Till Europas försvar
Hinzugefügt am 6.3.2020, 12:30:17
Geändert am 6.3.2020, 12:30:37

Tags:
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Till mitt försvar
Typ Buch
Peter Johansson
Sargon De Basso
Ordfront Förlag
978-91-7775-086-4
2020
libris.kb.se
Till mitt försvar är berättelsen om hur en andra generationens invandrare,
uppvuxen i Örebro, kunnat bli en av landets mest efterfrågade och omstridda
försvarsadvokater. Detta trots bottenbetyg på juristlinjen och ett åtal som kunnat
ge honom fängelse. Boken är en naken skildring av advokatyrket och
rättegångarnas inre dramaturgi
Hinzugefügt am 25.2.2020, 16:41:21
Geändert am 25.2.2020, 16:41:21
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Trubbel : berättelsen om Olle Adolphson
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Jan Malmborg
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-017440-8
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Edvin Adolphson var hans pappa, Evert Taube hans mentor och Maj Sjöwall
hans första förälskelse. Under mer än ett halvsekel befann han sig i hjärtat av det
svenska kulturlivet. Med låtar som ”Gustav Lindströms visa”, ”Siv och Gunne”
och ”Nu har jag fått den jag vill ha”, var han en lyhörd uttolkare av rekordårens
livslust och melankoli. Biografin ”Trubbel” berättar om trubaduren Olle
Adolphsons händelserika liv i dur och moll.
Kurztitel Trubbel
Hinzugefügt am 25.2.2020, 15:00:31
Geändert am 25.2.2020, 15:00:31

Vad glad du är som får titta på mig
Typ Buch
Autor Nina Hemmingsson
Verlag Kaunitz-Olsson
978-91-89015-11-1
2020
libris.kb.se
Nina Hemmingsson kommenterar med sina teckningar samhällets olika
förväntningar och normer. Både vad gäller kärlek och sexualitet, kön och
jämställdhet, åldrande och död. Nina Hemmingsson (f. 1971) har sedan debuten
Jag är din flickvän nu etablerat sig som en av Sveriges främsta serietecknare och
bildkonstnärer. Hon har hittills publicerat åtta serieböcker och en diktsamling.
Hinzugefügt am 6.3.2020, 15:27:24
Geändert am 6.3.2020, 15:28:30
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Bibliothekskatalog
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Typ Buch
Autor Hanna Rajs Lara
Autor
Autor
Autor
Autor

Dimen Abdulla
Ali Derwish
Richard Leppänen
Ludvig Johansson

Autor
Autor
Autor
Autor

Giovanna Olmos
Henry Song
Christofer Degrér
Meron Daniel

Autor Hanna Stjernfeldt
Verlag Podpoesi Press
ISBN 978-91-519-3965-0
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung En antologi med ung samtidspoesi från Podpoesi Press.
Hinzugefügt am 11.3.2020, 13:33:42
Geändert am 11.3.2020, 13:33:42

Våld och nära samtal
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Buch
Wera von Essen
Natur & Kultur Allmänlitteratur
978-91-27-16643-1
2020
libris.kb.se

Zusammenfassung Wera von Essen har skrivit en suggestiv roman om smärta och andlig kamp, om
perversionens förhållande till det heliga och om relationer i en tid där kärleken
tycks lysa med sin frånvaro.
Hinzugefügt am 6.3.2020, 13:03:12
Geändert am 6.3.2020, 13:03:12
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= 1 Titel

Vardagsbestyr på Grönsöö människor och arbete bakom den representativa
fasaden
Typ Buch

75 of 78

03.04.2020, 09:47

Zotero-Bericht

zotero://report/library/collections/9DT27B3L/items?sort=title&directi...

Autor Håkan Liby
Autor Gabriel Hildebrand
Ort
Verlag
ISBN
Datum

[Enköping]
Grönsöö Kulturhistoriska Stiftelse
978-91-978118-7-3
2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Under årens publikationer på Grönsöö, har en lång rad olika ämnen behandlats. I
huvudsak med föremålssamlingarna som utgångspunkt, till exempel möbler, glas
och porslin, silver, smycken och bordslinne. Det representativa Grönsöö har
merendels stått i centrum Avsikten med denna bok är att belysa det vardagliga,
oglamorösa livet på Grönsöö, så som det levts bakom fasaden. Temat inkluderar
på ett naturligt sätt det tunga arbetet som hörde samman med vattenförsörjning,
belysning, uppvärmning och sanitet liksom omsorgsfull vård och skötsel av hus,
inventarier, textilier och gångkläder samt på individplanet den personliga
hygienen. Dessa perspektiv på högreståndsmiljöer är tämligen sällsynta, därför är
det angeläget att med utgångspunkt från de detaljrika minnesbilder Carl Gustaf
von Ehrenheims och Brita Berg född von Ehrenheim förmedlat, diverse
arkivmaterial och inte minst den stora föremålssamlingen, publicera ett nummer i
skriftserien med titeln Vardagsbestyr på Grönsöö. Människor och arbete bakom
den representativa fasaden.
Anzahl der Seiten 101
Hinzugefügt am 12.3.2020, 15:29:59
Geändert am 12.3.2020, 15:32:33

Tags:
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Vårsol : Frälsningsarméns sociala verksamhet i Jönköping 1919-2019
Typ Buch
Autor Pontus Folkesson
Autor Britt-Marie Rossiter
Ort Jönköping
Verlag Frälsningsarmén Vårsol
ISBN 978-91-519-3077-0
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Anzahl der Seiten
Hinzugefügt am

2019
libris.kb.se
Vårsol
120
12.3.2020, 15:04:10

Geändert am 12.3.2020, 15:04:34
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Historia, Sverige-- Småland -- Jönköping, Barnhemsbarn, Sociala förhållanden, Barnhem,
Frälsningsarmén, Frälsningsarméns barnhem Vårsol

Vårt behov av vers. En nonsenspoetik för nervösa
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Isabella Nilsson
Ellerströms förlag AB
978-91-7247-577-9

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung "Vårt behov av vers. En nonsenspoetik för nervösa" är i viss mån en uppföljare
till Isabella Nilssons förra bok, "Nonsensprinsessans dagbok", såtillvida att också
den berättar om hur författaren tar den egna verbala förmågan och det suveräna
handlaget med rytm och rim till hjälp för att överleva.
Hinzugefügt am 6.3.2020, 13:43:44
Geändert am 6.3.2020, 13:43:44

Notizen:
= 1 Titel

Vi kunde bara ta med oss våra minnen : från Afghanistan och Syrien till
Österlen
Typ Buch
Autor Anna Lindberg
Ort [Löderup] :
Verlag Österlens stödförening för flyktingar ;
ISBN 978-91-7343-984-8
Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung ”Det var livsfarligt att göra fel. En man ramlade nerför en klippa, men han hade
tur för han skadade sig inte. Hans fru bönade och bad smugglarna att de skulle
vänta tills mannen lyckades ta sig upp. Till slut gick de med på det. Jag tänkte att
om jag ramlar så finns det ingen som ber dem att vänta på mig, så jag blev ännu
försiktigare.” – Muhammad, som var 14 år när han ensam flydde till Sverige.
Några av dem kom till Österlen i sydöstra Sverige redan 2012, andra kom först
2015 eller 2016. De var flyktingar från Afghanistan eller Syrien. Tolv personer
vars liv totalt förändrats av krig och våld. De flesta har så småningom funnit
trygghet och fått uppehållstillstånd i Sverige. I Vi kunde bara ta med oss våra
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minnen får vi en inblick i deras tankar och livsöden. Det är unika och gripande
berättelser om varför någon flyr sitt land, hur själva flykten kan gå till, hur livet
såg ut innan kriget kom, och hur det är att bygga upp ett liv från grunden i ett
nytt hemland. Boken är utgiven i samarbete med Österlens stödförening för
flyktingar.
Kurztitel Vi kunde bara ta med oss våra minnen
Hinzugefügt am 6.3.2020, 14:40:05
Geändert am 6.3.2020, 14:40:57

Tags:
Sverige-- Skåne -- Österlen, Afghanska flyktingar, Syriska flyktingar

Volvos taxibilar : från droska till Uber = A history of Volvo's taxi cars
Typ Buch
Autor Fredrik Nyblad
Ort Stockholm
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Trafik-Nostalgiska Förlaget
978-91-88605-24-5
2019
libris.kb.se

Kurztitel Volvos taxibilar
Hinzugefügt am 11.3.2020, 13:34:43
Geändert am 11.3.2020, 13:34:43

Tags:
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