
101 Allvarligt talat : livet, hur fan gör man?

Typ Buch

Autor Bob Hansson

Verlag Ordfront Förlag

ISBN 978-91-7775-127-4

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Allvarligt talat

Hinzugefügt am 26.5.2020, 14:54:38

Geändert am 3.6.2020, 10:39:04

101 Amerikaminnen : återvandrare och invandrare berättar

Typ Buch

Autor Ann-Marie Ivars

Verlag Appell Förlag

ISBN 978-91-984961-8-5

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Berättelser från trettio Amerikafarare som tidigt 1900-tal lämnade
svenskbygderna i Österbotten och sökte lyckan och ett nytt liv i landet i väster.
Boken bygger på intervjuer med återvandrare och invandrare i USA och Kanada.
Ges ut i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

Kurztitel Amerikaminnen

Hinzugefügt am 28.5.2020, 17:08:01

Geändert am 3.6.2020, 10:40:24

101 Att spegla sig i någon annans vatten

Typ Buch

Autor Helena Österlund

Verlag Nirstedt/litteratur

ISBN 978-91-89066-30-4

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 26.5.2020, 13:43:07

Geändert am 3.6.2020, 10:41:20
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101 Åttonde landet

Typ Buch

Autor Jila Mossaed

Ort Stockholm

Verlag Bokförlaget Lejd

ISBN 978-91-85725-53-3

Datum 2020

Signatur bestellt

Bibliothekskatalog Library Catalog - katalog.ub.uni-kiel.de

Hinzugefügt am 28.5.2020, 18:09:16

Geändert am 3.6.2020, 10:42:35

Anhänge

Library Catalog Entry Snapshot

Link to Library Catalog Entry

101 Baronen : Theodor Adelswärd : entreprenör, samhällsbyggare, politiker

Typ Buch

Autor Anders Johnson

Ort Stockholm

Verlag Carlssons

ISBN 978-91-7331-991-1

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Han var 23 år när han år 1883 fick ta över ansvaret för en av Sveriges största
jordegendomar: Baroniet Adelswärd i Åtvidaberg. Theodor Adelswärd byggde
upp en lönsam snickeriverksamhet och stödde flera folkrörelser på orten. Med
flera framstående arkitekter förvandlades Åtvidaberg till en engelskinspirerad
trädgårdsstad. Denna biografi bygger på det omfattande släktarkivet, med unika
fotografier.

Kurztitel Baronen

Hinzugefügt am 18.5.2020, 08:44:42

Geändert am 18.5.2020, 17:52:38

Tags:

Sverige, Politiker, Företagsledare, Adelswärd, Theodor, 1860-1929
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101 Brukspatron i brytningstid : en introduktion till Carl Daniel Buréns
dagböcker 1790-1815

Typ Buch

Autor Carl-Gustaf Burén

Ort Stockholm

Verlag Kungliga biblioteket

ISBN 978-91-7000-400-1

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Brukspatron i brytningstid

Hinzugefügt am 29.4.2020, 16:25:16

Geändert am 3.6.2020, 11:45:20

Tags:

Sverige, Boxholms bruk, Brukspatroner, Burén, Carl Daniel, 1744-1838, Dagböcker-- historia

101 Brytningstid : hur gruvan blev en ödesfråga

Typ Buch

Autor Marcus Priftis

Verlag Natur & Kultur Allmänlitteratur

ISBN 978-91-27-15915-0

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Brytningstid

Hinzugefügt am 26.5.2020, 13:04:47

Geändert am 3.6.2020, 10:47:46

101 Cykeltjuven

Typ Buch

Autor Peter Kadhammar

Ort Stockholm

Verlag Natur & Kultur

ISBN 978-91-27-15981-5

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Man säger att Sverige är splittrat som aldrig förr. Ökade klassklyftor,
motsättningar mellan stad och land, skjutningar och techmiljardärer, kulturmän
och vårdkriser. Men det finns en sak som förenar oss – cykeln. Den är en
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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.

Hinzugefügt am 26.5.2020, 12:54:40

Geändert am 3.6.2020, 10:48:38

Notizen:

Första utgåvan

101 En svindlande uppgift : det svenska biståndets historia 1945-1975

Typ Buch

Autor Urban Lundberg

Autor Mattias Tydén

Autor Annika Borg

Verlag Ordfront Förlag

ISBN 978-91-7775-088-8

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel En svindlande uppgift

Hinzugefügt am 26.5.2020, 14:39:49

Geändert am 3.6.2020, 10:49:36

101 Farstu

Typ Buch

Autor Erik Beckman

Verlag Nirstedt/litteratur

ISBN 978-91-89066-34-2

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 26.5.2020, 13:55:39

Geändert am 3.6.2020, 10:51:02

101 Fashioned in the North : nordic histories, agents, and images of fashion
photography

Typ Buch

Autor Anna Dahlgren
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Ort Lund

Verlag Nordic Academic Press

ISBN 978-91-88661-93-7

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Fashioned in the North innehåller många hittills okända exempel på bilder,
fotografer, och publikationer inom modeforskningen. Med ett brett angreppsätt
visar boken med sina åtta kapitel att modefotografi inte enbart handlar om
estetik utan lika mycket är ett uttryck för kulturella, sociala, ekonomiska och
ideologiska skeenden i samhället i stort.

Kurztitel Fashioned in the North

Hinzugefügt am 28.5.2020, 09:40:58

Geändert am 3.6.2020, 10:52:21

Tags:

Norden, Modefotografi

101 Feminism : en antologi

Typ Buch

Autor Jesper Ahlin Marceta

Autor Lena Andersson

Autor Agnes Arpi

Autor Louise Persson

Autor Linda Skugge

Autor Susanne Wigorts Yngvesson

Autor Myra Åhbeck Öhrman

Autor Isobel Hadley-Kamptz

Autor Amanda Broberg

Autor Isobel Hadley-Kamptz

Verlag Timbro

ISBN 978-91-7703-206-9

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung I Feminism reflekterar en rad namnkunniga skribenter kring feminismens
betydelse i politik, arbets- och privatliv.

Kurztitel Feminism

Hinzugefügt am 18.5.2020, 09:06:08

Geändert am 18.5.2020, 17:53:31

101 Folkmord, flyktingar och fortlevnad
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Typ Buch

Autor Svante Lundgren

Autor Elizabeth Melikian

Autor Inger Marie Okkenhaug

Autor Kate Royster

Autor Maria Småberg

Verlag Artos & Norma Bokförlag

ISBN 978-91-7777-138-8

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung I början av 1900-talet åkte hundratals skandinaviska kvinnor ut i världen för att
som missionärer sprida det kristna budskapet samt verka inom sjukvård och
undervisning. Ofta handlade det om en livslång gärning under svåra
förhållanden. I den här boken möter vi tre sådana kvinnor som dessutom kom att
hamna mitt i storpolitikens stormar.

Hinzugefügt am 28.5.2020, 17:23:22

Geändert am 3.6.2020, 10:53:16

101 Frigörelsen : romers och resandes emancipation i Sverige och andra länder

Typ Buch

Autor Jan Selling

Ort Stockholm

Verlag Carlssons

ISBN 978-91-89063-10-5

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Jan Selling berättar här historiskt om romer i Sverige och internationellt och om
viktiga personer och händelser. Om kampen för rättvisa och en ständig strid mot
antiziganismen, om hur officiella ursäkter och erkännanden tvingats fram. Hur
ser frigörelsens förutsättningar ut i Sverige och i andra länder? I bokens efterord
tar två ledande romska röster till orda: Soraya Post och Hans Calderas.

Kurztitel Frigörelsen

Hinzugefügt am 18.5.2020, 08:47:16

Geändert am 18.5.2020, 17:54:32

Tags:

Romer-- historia, Diskriminering av romer-- historia

101 Fröjdelekar : glädje, lust och nöjen under svensk stormaktstid

Typ Buch
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Autor Annika Sandén

Ort Stockholm

Verlag Atlantis

ISBN 978-91-27-16719-3

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Vinnare av Stora historiepriset 2019

Kurztitel Fröjdelekar

Hinzugefügt am 11.5.2020, 13:41:54

Geändert am 18.5.2020, 17:56:12

101 Gustav Vasa i Kalmar

Typ Buch

Autor Richard Ohlsson

Ort [Torsås]

Verlag Solvändan Förlag

ISBN 978-91-985410-4-5

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Jag är tillbaka! Kanske var det så han sade, Gustav Vasa, när han landsteg på
Stensö udde den 31 maj år 1520. Efter några år i ofrivillig exil var den blivande
regenten tillbaka på svensk mark för att inleda sitt befrielseverk. År 2020 är det
500 år sedan denna historiskt betydelsefulla tilldragelse, som på flera sätt
markerar det moderna Sveriges födelse.

Hinzugefügt am 20.5.2020, 08:56:44

Geändert am 3.6.2020, 10:54:07

Tags:

Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560, Sverige-- Småland -- Kalmar, Historiska minnesmärken, Kalmar

101 Havet

Typ Buch

Autor Lennart Sjögren

Verlag Nirstedt/litteratur

ISBN 978-91-89066-33-5

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 26.5.2020, 13:53:23

Geändert am 3.6.2020, 10:55:00
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101 Husfrid

Typ Buch

Autor Sonja Åkesson

Verlag Nirstedt/litteratur

ISBN 978-91-89066-35-9

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 26.5.2020, 13:52:00

Geändert am 3.6.2020, 10:55:49

101 I litteraturens tjänst : essäer och uppsatser 1872-1918 av Karl Warburg

Typ Buch

Autor Karl Warburg

Autor Lars Rydquist

Ort Stockholm

Verlag Carlssons

ISBN 978-91-7331-990-4

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Karl Warburg var en av de främsta företrädarna för svensk litteraturkritik.
Tidningen IDUN skriver 1901 att han var känd i vida kretsar såsom skriftställare,
tidningsman, vetenskaplig forskare, föreläsare och lärare, nitisk konstvän och
initiativkraftig främjare av kulturella intressen i allmänhet . Ändå har han inte
fått den uppmärksamhet han förtjänar.

Kurztitel I litteraturens tjänst

Hinzugefügt am 18.5.2020, 08:50:55

Geändert am 18.5.2020, 17:57:57

Tags:

Litteratur-- historia

101 I skuggan av en brännvinskagge : L. O. Smith, arbetarringrörelsen och
arbetar- och nykterhetssträvanden i möten - 1883

Typ Buch

Autor Bo Andersson

Ort Mjölby

Verlag Atremi
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ISBN 978-91-7527-273-3

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Som en stormvind sveper arbetarringrörelsen över landet 1883 med
”brännvinskungen” L. O. Smith vid styråran i en fruktlös förhoppning om att
vara osynlig. Arbetarringrörelsen – ja, hela den liberala arbetarrörelsen – och den
wieselgrenska nykterhetsrörelsen har försummats av forskningen. Dagens
makthavare skriver, som så ofta, historien. Anakronismerna flödar.
Arbetarrörelsen blir liktydig med den socialdemokratiska, nykterhetsrörelsen
med den absolutistiska (IOGT). Och relationerna mellan idéer, föreningar och
rörelser i Sverige är styvmoderligt behandlade. Upprättelse är på sin plats för det
som senare blev systembolag, konsumentkooperation (KF), rösträtt,
bildningsförbund – och ”absolut” rent brännvin, Absolut vodka m.m. Med den
här boken fördjupar sig författaren på nytt i den här historien. Bo Andersson är
professor emeritus i ämnesdidaktik, särskilt historia, och docent i historia vid
Göteborgs universitet samt professor i utbildningsvetenskap vid Strömstad
akademi.

Kurztitel I skuggan av en brännvinskagge

Hinzugefügt am 20.5.2020, 12:24:55

Geändert am 3.6.2020, 11:19:07

Tags:

Sverige, Arbetarrörelsen-- historia, Nykterhetsrörelsen-- historia, Smith, L. O., 1836-1913

101 In klampar Jimmie : Sverigedemokraternas entré i politiken

Typ Buch

Autor Pontus Mattsson

Ort Stockholm

Verlag Carlssons

ISBN 978-91-89063-06-8

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung I mitten av 00-talet var SD ett litet, impopulärt och dåligt organiserat parti. De
var illa sedda, ökända för sina demonstrationer på 90-talet. 15 år senare är SD
Sveriges tredje största parti. Den politiska geografin har ritats om. Hur har SD
kunnat växa så fort och varför har de andra partierna inte lyckats göra något åt
det? Här intervjuas de som varit med under den här tiden.

Kurztitel In klampar Jimmie

Hinzugefügt am 18.5.2020, 08:52:53

Geändert am 18.5.2020, 18:00:07

Tags:

Politik, Sverigedemokraterna
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101 Jag saknar fruntimmer här : en biografi över Anna Bugge Wicksell

Typ Buch

Autor Christina Carlsson Wetterberg

Verlag Natur & Kultur Allmänlitteratur

ISBN 978-91-27-16242-6

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Jag saknar fruntimmer här

Hinzugefügt am 26.5.2020, 13:03:17

Geändert am 3.6.2020, 11:20:07

101 Jordlöparens bok

Typ Buch

Autor Thomas Tidholm

Verlag Ordfront Förlag

ISBN 978-91-7775-124-3

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 26.5.2020, 14:53:13

Geändert am 3.6.2020, 11:22:06

101 Kiär hustru, wackra barn, bodde i ett palais : Identitet och materialitet i
hushållet von Linné

Typ Buch

Autor Annika Windahl Pontén

URL http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-407529

Ort Uppsala

Verlag Acta Universitatis Upsaliensis

ISBN 978-91-513-0916-3

Datum 2020

Heruntergeladen am 26.5.2020, 12:47:42

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Kiär hustru, wackra barn, bodde i ett palais

Hinzugefügt am 26.5.2020, 12:47:42

Geändert am 3.6.2020, 11:23:37

Tags:
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Hushåll, Linné, Carl von, 1707-1778

Notizen:

Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2020

101 Kiruna Forever

Typ Buch

Autor Daniel Golling

Autor Carlos Mínguez Carrasco

Ort [Stockholm]

Verlag Arkitektur Förlag ArkDes

ISBN 978-91-985112-5-3

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung I Kiruna pågår just nu en av de största stadsomvandlingarna i modern tid. Staden
flyttas tre kilometer på grund av expansionen av gruvan som den är uppbyggd
kring. En tredjedel av befolkningen måste lämna sina hem; byggnader rivs eller
flyttas och en ny stad tar form. Parallella texter på svenska/engelska. Boken ges
ut i samband med utställningen Kiruna Forever på ArkDes.

Hinzugefügt am 28.5.2020, 17:19:31

Geändert am 3.6.2020, 11:24:42

Tags:

Sverige-- Lappland -- Kiruna, Stadsplanering (estetik), Urban politik

101 Klimat och moral : kalla tankar i hettans tid

Typ Buch

Autor Magnus Linton

Verlag Natur & Kultur Allmänlitteratur

ISBN 978-91-27-16750-6

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Klimat och moral

Hinzugefügt am 26.5.2020, 13:06:01

Geändert am 3.6.2020, 11:25:35

101 Längta hem, längta bort : en essä om litteratur på flykt
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Typ Buch

Autor Kristoffer Leandoer

Verlag Natur & Kultur Allmänlitteratur

ISBN 978-91-27-16618-9

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Längta hem, längta bort

Hinzugefügt am 26.5.2020, 13:09:02

Geändert am 3.6.2020, 11:26:28

101 Lika lön för olika arbete

Typ Buch

Autor Henrik Malm Lindberg

Verlag Timbro

ISBN 978-91-7703-212-0

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Rättvisa kan tolkas på många olika sätt. I mitten av 1900-talet tog
arbetarrörelsen ett radikalt kliv i synen på vad som är en rättvis lön. Målet skulle
inte längre vara lika lön för lika arbete, utan lika lön för olika arbete.

Anzahl der Seiten 56

Hinzugefügt am 26.5.2020, 12:41:20

Geändert am 3.6.2020, 11:27:17

101 Marionett teatern : på väg sedan 60 år : 60 years and more

Typ Buch

Autor Margareta Sörenson

Ort [Stockholm]

Verlag Stockholmia förlag

ISBN 978-91-7031-320-2

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Marionetteatern i Stockholm är en välkänd, etablerad teater med starka
traditioner, som oavbrutet söker nya vägar och presenterar innovativa,
konstnärligt utforskande uppsättningar. Denna bok handlar om teaterns 60-åriga
historia. Boken är rikt illustrerad med fotografier från teaterns samtliga
uppsättningar.

Kurztitel Marionett teatern

Hinzugefügt am 18.5.2020, 09:15:39

Geändert am 18.5.2020, 18:09:25

Zotero-Bericht zotero://report/library/collections/UYE5LN49/items?sort=title&directi...

12 of 46 03.06.2020, 12:02

Hartwig.Marion
Hervorheben



Tags:

Sverige-- Stockholm, Marionetteater-- historia, Marionetteatern

101 Med den sega styrkan hos en naturkraft

Typ Buch

Autor Amelia Möller Andréewitch

Verlag Timbro

ISBN 978-91-7703-211-3

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung År 1919 fick kvinnor rösträtt i Sverige. Men ännu var statliga tjänster
reserverade för män. Hur gick det till när kvinnorna erövrade en av de sista
exklusiva manliga domänerna och erhöll rätten att arbeta för staten?

Anzahl der Seiten 56

Hinzugefügt am 26.5.2020, 12:38:22

Geändert am 3.6.2020, 11:28:16

101 Medeltidens kyrkor i Blekinge och deras kvarvarande inventarier : en
arkeologisk och konsthistorisk guidebok

Typ Buch

Autor Stig Lundh

Ort Mjölby

Verlag Atremi

ISBN 978-91-7527-271-9

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Medeltidens kyrkor i Blekinge och deras kvarvarande inventarier är en guide-
och handbok för den som är arkeologiskt och konsthistoriskt intresserad av det
medeltida kyrkliga kulturarvet i området. Det är nog den första bok som
behandlar de 27 medeltida kyrkorna och deras bevarade inventarier i ett
sammanhang.  Boken innehåller bilder på de medeltida kyrkorna hämtade från
olika arkiv, samt nytagna foton på kyrkorna. Dessutom finns det färgbilder på så
gott som samtliga bevarade medeltidsinventarier i kyrkor, på Statens historiska
museum och Blekinge museum.

Kurztitel Medeltidens kyrkor i Blekinge och deras kvarvarande inventarier

Hinzugefügt am 20.5.2020, 11:58:33

Geändert am 3.6.2020, 11:29:16

Tags:
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Kyrkor, Kyrkoinventarier, Sverige-- Blekinge

101 Morfars pistol

Typ Buch

Autor Jakob Lind

Verlag Kaunitz-Olsson

ISBN 978-91-89015-19-7

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Morfars pistol handlar om Svenska brigadens krig i Finland 1918. Ett
krigsäventyr finansierat av det svenska näringslivet, vars rottrådar söker sig ända
fram till vår tid. En sann berättelse om fiasko, förlorad kärlek och en fåfäng
människas försök att duga något till.

Hinzugefügt am 26.5.2020, 13:19:33

Geändert am 3.6.2020, 11:30:38

101 När LO stoppade invandringen

Typ Buch

Autor Caspian Rehbinder

Verlag Timbro

ISBN 978-91-7703-210-6

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung »Vi har stopp för arbetskraftsinvandring sedan i februari 1972.
Fackföreningsrörelsens starka position demonstrerades när beslutet fattades. Det
var nämligen inte ett riksdags eller regeringsbeslut som togs i den här viktiga
frågan utan ett LO-beslut.«

Hinzugefügt am 11.5.2020, 18:03:59

Geändert am 15.5.2020, 12:31:01

101 Ornö under 500 år : historien om en ö i Stockholms skärgård

Typ Buch

Autor Bengt Dennis

Ort Stockholm

Verlag Dialogos

ISBN 978-91-7504-365-4

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zusammenfassung Denna rikt illustrerade bok, som bygger på ett omfattande arkivmaterial, skildrar
Ornös och Stockholms skärgårds utveckling från sent 1400-tal till nutid. En
fängslande läsning för alla med ett levande intresse för skärgårdens historia!

Kurztitel Ornö under 500 år

Hinzugefügt am 18.5.2020, 08:54:23

Geändert am 18.5.2020, 18:10:22

Tags:

Lokalhistoria, Sverige-- Södermanland -- Ornö, Sverige-- Stockholms skärgård

Notizen:

Första upplagan

101 Rikedom förpliktigar : kulturdonationernas Göteborg 1850-1920

Typ Buch

Autor Jan Christensen

Ort Göteborg

Verlag Lindelöws bokförlag

ISBN 978-91-88753-16-8

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung I Rikedom förpliktigar granskar Jan Christensen de många faktorer som
samspelade till att på kort tid göra Göteborg till en kunskaps- och kulturstad av
format. Härtill bidrog inte minst det låga skattetrycket, en viktig förutsättning för
de stora donationerna till kulturella ändamål. Författaren är docent i historia vid
Göteborgs universitet.

Kurztitel Rikedom förpliktigar

Hinzugefügt am 11.5.2020, 18:01:49

Geändert am 15.5.2020, 12:31:53

Tags:

Sverige-- Göteborg, Välgörenhet, Donationer (ekonomi)-- historia, Kulturliv-- ekonomiska aspekter,

Sponsring-- historia

101 Så roligt ska vi inte ha det

Typ Buch

Autor Svensson, Mattias

URL https://timbro.se/forlag/sa-roligt-ska-vi-inte-ha-det/
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Verlag Timbro förlag

ISBN 978-91-7703-209-0

Extra Library Catalog: timbro.se

Heruntergeladen am 26.5.2020, 12:45:09

Sprache sv-SE

Zusammenfassung Varför greps en fyllerist i Göteborg med tio kokta ägg i kavajen? Varför letade
Sällskapsresans Robban och Berra efter en butik som hällde rom på
vinflaskor? Och varför blev den holländske kommissionären Frans Andriessen
chockad när han skulle koppla av på sitt hotellrum under förhandlingarna om
svenskt EU-medlemskap? Så roligt ska vi inte ha det är en bok om Sveriges
alkoholpolitiska historia. En bok om monopol, motböcker, skatter och
förordningar och hur de (inte) fungerat. Om varför mycket blivit bättre i takt
med att politiken avskaffats och folk fått bestämma mer själva, och om hur
olydiga svenskar roat sig under tiden. För svenskar som velat dricka har det
inte alltid varit så kul, men historien om alla våra restriktioner är oavbrutet
underhållande.

Hinzugefügt am 26.5.2020, 12:45:09

Geändert am 3.6.2020, 11:32:09

Anhänge

Snapshot

101 Sedan kan allting hända : efterlämnade dikter 1940-1965

Typ Buch

Autor Anna Greta Wide

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-310764-6

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Anna Greta Wide var en av de mest lästa unga poeterna under 1940-talet, men
har nu länge varit nästan bortglömd. En väska med efterlämnat material har
under ett drygt halvsekel gömt en litterär skatt. Det är hög tid att läsa Anna
Greta Wides dikter - i vår tid. Anna Greta Wide föddes 1920 och dog 1965.
Hennes liv blev kort. Sex diktsamlingar, några dikter i tidningar och tidskrifter,
ett par psalmer - och ett yrkesliv som lärare. Mer än så hann det inte bli. Hon
skrev rimmad dikt när andra sprängde sonetter och hon stod vid sidan av
samtidens larm. I de melodiska dikterna från de tidiga åren såväl som i de mer
komplexa dikterna från de sista åren var hennes enda ärende: att finna
sanningen. Människan är ofri, menade hon. Och sanningen är vägen till friheten.
2018 donerade släkten en resväska till brädden full med efterlämnade
diktmanuskript, brev och fotografier till Göteborgs universitetsbibliotek.
Litteraturvetaren Dick Claésson, huvudredaktör för Litteraturbanken, har sedan
dess gått igenom materialet och redigerat de två volymer som ges ut till
hundraårsminnet av Anna Greta Wides födelse. Vem vänder i ljus mitt mörker
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innehåller de dikter som publicerades mellan 1942 och 1964. Sedan kan allting
hända innehåller tidigare opublicerade dikter, utkast och fragment från åren 1940
till 1965.

Kurztitel Sedan kan allting hända

Hinzugefügt am 18.5.2020, 08:55:57

Geändert am 18.5.2020, 18:11:28

101 Sjöfärder i Österled : en resa i historien

Typ Buch

Autor Hans Norman

Autor Nicole Linder

Ort [Stockholm]

Verlag Balkong Förlag

ISBN 978-91-87553-42-4

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung I Östersjöområdets skärgårdar finns mycket att upptäcka. Från Stockholm till S:t
Peterburg, från Sveaborgs fästningsvallar till 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.

Kurztitel Sjöfärder i Österled

Hinzugefügt am 28.5.2020, 17:38:08

Geändert am 3.6.2020, 11:33:28

Tags:

Historia, Finland, Östersjön

Notizen:

första upplagan

101 Skandinavisk kulturkamp

Typ Buch

Autor Jan Sjunnesson

Ort [Stockholm]

Verlag Vulkan

ISBN 978-91-89137-30-1

Datum 2020
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Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung I Danmark, Norge, Sverige och Finland pågår en kamp för ländernas frihet och
oberoende och ett ihärdigt folkligt försvar för dess kultur och medborgarna, mot
islamisering, mångfaldsvurm, massinvandring och politisk korrekthet. Skribenten
Jan Sjunnesson vill med denna bok visa vad som sker i Sveriges grannländer där
befolkningarna nu insett att de måste stå upp för sin kultur, sin historia och sina
värderingar.  Denna kulturkamp försiggår på internet och i alter- nativmedier,
men också bland föreningar, partier och  bokförlag. Skandinavisk kulturkamp ger
inblick i de senaste 50 årens strider i Norden för självständighet, frihet och
nationell kultur. Jan Sjunnesson är folkhögskolärare, fil mag i filosofi och
pedagogik, författare och bloggare på www.sjunne.com

Hinzugefügt am 20.5.2020, 12:22:48

Geändert am 3.6.2020, 11:34:23

Tags:

Sverige, Danmark, Finland, Norge, Värderingar, Invandringspolitik, Nationalism, Politiska och sociala

åsikter

101 Slaget om Nordkalotten : Sveriges roll i tyska och allierade operationer i
norr

Typ Buch

Autor Lars Gyllenhaal

Autor James F. Gebhardt

Verlag Historiska Media

ISBN 978-91-7789-260-1

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung »Riktigt bra!« Peter Englund I oktober 1944 inleddes det största slag som
någonsin utkämpats norr om polcirkeln. Sverige var i hög grad involverat i
konflikten, men trots detta har händelsen haft en undanskymd plats i svensk
historieskrivning.

Kurztitel Slaget om Nordkalotten

Hinzugefügt am 5.5.2020, 15:29:20

Geändert am 6.5.2020, 21:10:09

101 snapsvisor : att sjunga innan sommaren tar slut ... samt 5000 år av
dryckesvisehistoria!

Typ Buch

Autor Dan Glimne

Ort Kalmar
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Verlag Grenadine

ISBN 978-91-88639-82-0

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung 101 snapsvisor innehåller inte bara ett ytterst varierat utbud av allehanda sånger
om alkohol, utan tar också med läsaren på ett fascinerande och underhållande
kulturellt svep genom dessas historia och bakgrund samt bjuder på fyra dussin av
författarens egna nyskrivna snapsvisor, alla de vinnande bidragen sedan starten i
snapsvise-SM, och en mängd citat med det bästa och sämsta som genom tiderna
har sagts om sprit, vin och öl! Om författaren: Dan Glimne har diktat en mängd
egenhändiga snapsvisor under årens lopp, har varit finalist i det årliga SM i
nyskrivna snapsvisor, och har deltagit i dryckesspel från Saigon till San Francisco
samt räknas som en av Sveriges främsta auktoriteter på spel och hasard. Han är
författare till en lång rad böcker i ämnet, och skrev i Aftonbladet under elva års
tid om poker och gambling; har föreläst om spelandets kulturhistoria på flera
universitet och högskolor; har två gånger om fått utmärkelsen Guldtärningen; har
tilldelats staden Barcelonas kulturpris DAU Premi Especial; och har även valts in
i Swedish Poker Hall of Fame.

Kurztitel 101 snapsvisor

Hinzugefügt am 18.5.2020, 18:24:38

Geändert am 18.5.2020, 18:24:54

Tags:

Dryckesvisor-- historia, Snapsvisor-- historia

Notizen:

= Schweden?

Första upplagan

101 Statsråd i krigstider : KG Westman : bröderna - vännen och välgöraren

Typ Buch

Autor Veine Edman

Ort Mjölby

Verlag Atremi

ISBN 978-91-7527-276-4

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung KARL GUSTAF (KG) och KARL ALLAN WESTMAN var riksdagsmän för
Bondeförbundet under två, tre decennier. Den ene var historieprofessor i
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Uppsala, den andre bonde på östgötaslätten. KARL IVAN WESTMAN var
diplomat och avslutade karriären som ambassadör i Paris. Dessa tre, och
ytterligare två bröder, var söner till en postmästare i Linköping – eller en f d
postmästare. När han avled 1899, djupt skuldsatt, hade han I flera år varit
avstängd från sin tjänst.  Den som gav äldste sonen KG luft under vingarna och
blev ett stöd för hela familjen, var den förmögne kaptenen HENRIC WESTMAN
(som inte var en släkting). KG är nog främst ihågkommen som justitieminister
och ansvarig för ingrepp i pressfriheten i syfte att rädda landet undan andra
världskriget. Bokens titel syftar på att han var statsråd under båda
världskrigen.  I 1933 års ”kohandel” om krispolitiken hade KG en nyckelroll.
Enigheten som då uppnåddes mellan Bondeförbundet och socialdemokraterna
anses av flera historiker vara den viktigaste förklaringen till att nazismen inte
fick fäste i Sverige. Av boken framgår att Karl Gustaf Westman gjorde avtryck
inte bara inom politiken. VEINE EDMAN – bokens författare – bor i Brokind
utanför Linköping och har under sin yrkesaktiva tid arbetat som
folkhögskollärare, journalist och politisk sekreterare.

Kurztitel Statsråd i krigstider

Hinzugefügt am 11.5.2020, 18:07:41

Geändert am 15.5.2020, 12:32:46

Tags:

Sverige, Politiker, Bondeförbundet, Utrikesministrar, Westman, Karl Gustaf, 1876-1944

101 Svartskalle – En svensk historia

Typ Buch

Autor America Vera-Zavala

URL https://ordfrontforlag.se/?post_type=ordfront_bok&p=15797

Verlag Ordfront Förlag

ISBN 978-91-7775-103-8

Extra Library Catalog: ordfrontforlag.se

Heruntergeladen am 26.5.2020, 14:43:37

Sprache sv-SE

Zusammenfassung Håll huvudet högt. Men se till att du har en axel att luta dig mot, en famn att
gråta ut i, armar att falla i. Dölj din sorg för dem som hatar och föraktar dig,
men dölj den inte för dig själv. För du är inte ensam. Jag är inte ensam.«
SVERIGE HAR EN lång historia av rasism, en historia som vi till stora delar
försöker förtränga. Och idag, just nu, sympatiserar drygt tjugo procent av
svenskarna med ett rasistiskt parti. Det märks, även när det inte är val.
Rasismen finns där hela tiden. I Svartskalle -En svensk historia, försöker
America Vera-Zavala med utgångspunkt i sitt eget liv visa och förstå vad det
innebär. Resultatet är en ärlig, ilsken och oövervinnerlig bok. Med skarp blick
och intellektuell briljans visar VeraZavala hur rasism skapas, hur den gödslas
och växer – men också hur den effektivt kan bekämpas och krossas.

Hinzugefügt am 26.5.2020, 14:43:37
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Geändert am 3.6.2020, 11:35:27

Anhänge

Snapshot

101 Toposatopicus : en dikt

Typ Buch

Autor Krister Gustavsson

Ort Stockholm

Verlag Bokförlaget Lejd

ISBN 978-91-85725-54-0

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Toposatopicus

Hinzugefügt am 28.5.2020, 18:06:33

Geändert am 3.6.2020, 11:36:34

101 Trasiga toner : från Tornedalen till Franska trion

Typ Buch

Autor Matti Ollikainen

Verlag Kaunitz-Olsson

ISBN 978-91-89015-31-9

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Bandet Franska trion har hyllats både för sin musik och sina kärnfullt poetiska
och humoristiska texter. Nu berättar låtskrivaren Matti Ollikainen om resan från
Ullatti i Tornedalen till de stora scenerna, allt inramat av låttexterna från Franska
trions samtliga utgåvor.

Kurztitel Trasiga toner

Hinzugefügt am 26.5.2020, 13:23:17

Geändert am 3.6.2020, 11:37:41

101 Utbildningshistoria : en introduktion

Typ Buch

Autor Esbjörn Larsson

Autor Johannes Westberg

Ort Lund
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Verlag Studentlitteratur

ISBN 978-91-44-12119-2

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Utbildningshistoria

Hinzugefügt am 20.5.2020, 09:09:58

Geändert am 3.6.2020, 11:38:37

Tags:

Sverige

Notizen:

Tredje upplagan

101 Välfärdsstat i förändring : socialpolitiska reformer i Västeuropa på 2000-
talet

Typ Buch

Autor Mikael Nygård

Verlag Studentlitteratur AB

ISBN 978-91-44-10960-2

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Välfärdsstat i förändring beskriver Västeuropa under 2000-talet. Författaren
strävar efter att fånga huvudmönstren i välfärdsstaternas förändringar och
diskuterar också vilka drivkrafterna bakom har varit samt vilka konsekvenser de
har fått på den sociala välfärden i Europa. Boken innehåller även en diskussion
om de metodologiska och teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för
välfärdsstatliga analyser och jämförelser. Två budskap är centrala. Det första är
att välfärdsstaten och dess förändringar är mångfacetterade fenomen som kan
förstås och mätas på olika sätt. Det andra att de västeuropeiska välfärdsstaterna
har genomgått, och fortsätter att genomgå, förändringar. Dessa har i många fall
inneburit att vi har fått försämrade sociala skyddsnät, men förändringarna har
samtidigt inneburit expansion inom andra områden av välfärdsstaten – i första
hand de nya sociala riskområden som socialpolitiken riktar sig till. Vi bör därmed
kanske förstå välfärdsstatens förändring som en kontinuerlig anpassningsprocess
där huvudmålet är att ”rekalibrera” socialpolitiken i förhållande till förändrade
behov och förutsättningar. Boken vänder sig i första hand till studerande vid
socialvetenskapliga och samhällsvetenskapliga universitets- och
högskoleutbildningar i de nordiska länderna, men kan läsas av alla som har ett
intresse för välfärdsstatens förändring.

Kurztitel Välfärdsstat i förändring

Hinzugefügt am 23.4.2020, 13:10:00
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Geändert am 27.4.2020, 09:19:34

101 Vara sten i sin sko

Typ Buch

Autor Björner Torsson

Verlag Nirstedt/litteratur

ISBN 978-91-89066-29-8

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 26.5.2020, 13:45:18

Geändert am 3.6.2020, 11:39:32

101 Vem vänder i ljus mitt mörker : samlade dikter 1942-1964

Typ Buch

Autor Anna Greta Wide

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-310763-9

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Anna Greta Wide var en av de mest lästa unga poeterna under 1940-talet, men
har nu länge varit nästan bortglömd. En väska med efterlämnat material har
under ett drygt halvsekel gömt en litterär skatt. Det är hög tid att läsa Anna
Greta Wides dikter - i vår tid. Anna Greta Wide föddes 1920 och dog 1965.
Hennes liv blev kort. Sex diktsamlingar, några dikter i tidningar och tidskrifter,
ett par psalmer - och ett yrkesliv som lärare. Mer än så hann det inte bli. Hon
skrev rimmad dikt när andra sprängde sonetter och hon stod vid sidan av
samtidens larm. I de melodiska dikterna från de tidiga åren såväl som i de mer
komplexa dikterna från de sista åren var hennes enda ärende: att finna
sanningen. Människan är ofri, menade hon. Och sanningen är vägen till friheten.
2018 donerade släkten en resväska till brädden full med efterlämnade
diktmanuskript, brev och fotografier till Göteborgs universitetsbibliotek.
Litteraturvetaren Dick Claésson, huvudredaktör för Litteraturbanken, har sedan
dess gått igenom materialet och redigerat de två volymer som ges ut till
hundraårsminnet av Anna Greta Wides födelse. Vem vänder i ljus mitt mörker
innehåller de dikter som publicerades mellan 1942 och 1964. Sedan kan allting
hända innehåller tidigare opublicerade dikter, utkast och fragment från åren 1940
till 1965.

Kurztitel Vem vänder i ljus mitt mörker

Hinzugefügt am 18.5.2020, 08:57:00

Geändert am 18.5.2020, 18:12:28
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101 Vingar av silver

Typ Buch

Autor Camilla Läckberg

Verlag Bokförlaget Forum

ISBN 978-91-37-15780-1

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Uppföljaren till succéromanen ”En bur av guld” är här – ett laddat hämnddrama
om svek, upprättelse och systerskap. Just när Faye trodde allt var över hotas
hennes tillvaro igen. Hon har byggt upp ett liv utomlands, exmaken Jack sitter i
fängelse och hennes företag Revenge skördar stora framgångar. Men när
Revenge ska lanseras i USA dyker det plötsligt upp ett allvarligt hot mot bolaget
och Faye tvingas återvända till Stockholm. Med hjälp av en handplockad grupp
kvinnor kämpar hon för att rädda det som är hennes – och för att rädda sig själv
och dem hon älskar. Första delen i serien om Faye var den mest sålda boken i
Sverige 2019 och blev även en stor framgång internationellt.

Hinzugefügt am 26.5.2020, 12:29:35

Geändert am 3.6.2020, 11:40:17

103 Förlupna ord : ur de svarta anteckningsböckerna

Typ Buch

Autor Per Wästberg

Ort [Stockholm]

Verlag Wahlström & Widstrand

ISBN 978-91-46-23595-8

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Texterna – hämtade ur författarens svarta anteckningsböcker – kan beskrivas
som en sorts udda fragment och hågkomster. Utanför realismens ramar går dessa
stiliserade mikroporträtt och livssammandrag. Här ryms rikligt med hugskott och
infall, liksom mångfaldiga skarpsynta iakttagelser. Det är originellt och
underhållande, ofta lättsamt, ibland med viss sälta; karakteristiker kring
mänskliga beteenden, relationer och kärlek. Här finns en humor liknande den i
"Det gula pensionatet" (2016) och formuleringsprecision motsvarande den i
"Mellanblad" (2015).

Kurztitel Förlupna ord

Hinzugefügt am 20.5.2020, 12:47:48

Geändert am 3.6.2020, 11:48:48

Tags:

Kärlek, Mänskliga relationer, Mänskligt beteende
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103 Norrtullsligan

Typ Buch

Autor Elin Wägner

Ort Lund

Verlag Bakhåll

ISBN 978-91-7742-535-9

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Romanen Norrtullsligan av Elin Wägner i nyutgåva med efterord av Boel
Hackman. Det är i Stockholm och nittonhundratalet är ungt. Pegg, Baby, Eva
och Emmy jobbar alla på kontor. De delar en tvårummare på Norrtullsgatan. De
arbetar som kontorister, lågavlönade och utan anställningstrygghet. De lever ur
hand i mun och hjälper varandra med allt. På sina respektive arbetsplatser utsätts
de för me-too-övergrepp närapå dagligdags, men fredar sig så långt det är möjligt
– att cheferna och även andra på kontoret gör sina idoga framstötar är bara ännu
en sak att tampas med, ovanpå allting annat, ännu något att försöka freda sig
från. Huvudpersonen (Elin Wägners alter ego) heter Elisabeth men kallas Pegg.
Hon är tjugofem år och har flyttat till Stockholm från någon mindre stad för att
hitta ett jobb. Månadslönen är 80 kronor. Boendet slukar merparten fastän de
delar en tvåa på fyra – så det blir till att jobba över så mycket som möjligt för 50
öre i timmen för att få ihop till livets nödtorft. På något vis klarar de sig, dessa
fyra unga hoppfulla vilda – Pegg, Baby, Eva och Emmy. De kallar sig
Norrtullsligan för de känner sig som en liga, en liga som kämpar mot alla odds, i
en vacker vänskap i en absurd värld. Det är mer än hundra år sedan denna
roman skrevs, ändå känns den på många sätt nutida. Samma känslor av snävhet
och utsatthet i vardagen, samma famlande efter riktning och mening som i vår
tid. Boken är också en klassiker bland Stockholmsskildringar, lika viktig, lika
sylvasst precis och övertygande som Strindbergs Röda Rummet – men från ett
kvinnligt perspektiv. Elin Wägner (1882–1949) författade mer än trettio
romaner. Hon invaldes i Svenska Akademien fem år före sin död. Hennes roman
Norrtullsligan från 1908 är en ypperlig representant för hennes oerhört rika
författarskap. Här kommer den i nyutgåva med nyskrivet efterord av
Wägnerexperten Boel Hackman. ”Det är samma frågor nu som då: hur ska den
moderna, självförsörjande yrkeskvinnan förena oberoende och
självförverkligande med friheten att älska på lika villkor?” Elin Wägners roman
Norrtullsligan. ISBN 978-91-7742-535-9. Högkvalitetspapper, sydda ark, mjuka
pärmar med flikar. 144 sidor.

Hinzugefügt am 20.5.2020, 12:49:28

Geändert am 3.6.2020, 11:50:02

Tags:

Sverige-- Stockholm, Unga kvinnor, Yrkeskvinnor
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Typ Buch

Autor Ola Larsmo

Verlag Kaunitz-Olsson

ISBN 978-91-89015-15-9

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Det här är berättelsen om Knut Oscar Broady, en svensk emigrant vars livsöde
placerade honom mitt i ett stort antal avgörande ögonblick i såväl svensk som
amerikansk historia.

Hinzugefügt am 26.5.2020, 13:21:52

Geändert am 3.6.2020, 11:47:46

103 Vardagar 3

Typ Buch

Autor Ulf Lundell

Ort [Stockholm]

Verlag Wahlström & Widstrand

ISBN 978-91-46-23637-5

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Om vardagslivet, skrivarlivet, turnélivet. Med Vardagar (2018) gjorde Ulf
Lundell en kritikerrosad återkomst som författare. Vardagar 3 är hans
dagboksurval från delar av 2019.

Hinzugefügt am 20.5.2020, 14:11:02

Geändert am 3.6.2020, 11:52:59

Tags:

Svenska författare, Vardagsliv, Lundell, Ulf, 1949-, Musiker

Ålderdom, omsorg och makt : gamlas situation och omsorgsrelationer i
nyliberala tider

Typ Buch

Autor Lina Palmqvist

Ort Göteborg

Verlag Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet

ISBN 978-91-7833-956-3

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Ålderdom, omsorg och makt
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Hinzugefügt am 27.5.2020, 09:21:14

Geändert am 27.5.2020, 09:21:14

Tags:

Feministisk teori, Nyliberalism, Sverige-- Göteborg, Äldreomsorg, Åldrandet, Äldre

Notizen:

Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2020

Bara David

Typ Buch

Autor Lina Stoltz

Ort Stockholm

Verlag Rabén & Sjögren

ISBN 978-91-29-71993-2

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung 11-åriga Ida och hennes föräldrar ska ta emot ett fosterbarn och bli familjehem.
Ida som är ensambarn hade fantiserat om att någon yngre skulle komma, helst en
tjej. Istället flyttar David in: en strulig, tillknäppt 15-åring. Vad kan de ha
gemensamt? För det mesta pratar han knappt med henne. Men mamma och
pappa gullar orimligt mycket med David. Om kvällarna, när de tror att Ida sover,
sitter de och dricker te och pratar med David. De ser mellan fingrarna med att
han smygröker och alltid kommer för sent. Irritationen jäser inom Ida och hon
känner sig utanför. Kompisarna däremot tycker att David är spännande och
snygg, och i skolan får hon frågor om hur det känns att ha fått en bonusbror eller
fosterbror. David känns inte som nån bror överhuvudtaget. Så dyker en chans
upp att bli av med honom. Ska hon ta den?

Hinzugefügt am 20.5.2020, 12:52:19

Geändert am 20.5.2020, 12:52:19

Notizen:

= Tornedalen, JuBu, 2 Titel

Dalarnas biblioteksförbund 100 år

Typ Buch

Autor Soili-Maria Olli
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Ort Falun

Verlag Dalarnas biblioteksförbund

ISBN 978-91-519-4566-8

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung En historisk berättelse om Dalarnas Biblioteksförbunds 100-åriga verksamhet.
Förbundet är det enda av landets förbund, som fortfarande är aktivt.

Anzahl der Seiten 108

Hinzugefügt am 20.5.2020, 08:32:07

Geändert am 20.5.2020, 08:33:20

Tags:

Sverige-- Dalarna, Dalarnas biblioteksförbund, Folkbibliotek-- historia

De rättslösa

Typ Buch

Autor Malin Thunberg Schunke

Ort Stockholm

Verlag Piratförlaget

ISBN 978-91-642-0594-0

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 20.5.2020, 13:37:28

Geändert am 20.5.2020, 13:37:30

Tags:

Edh, Esther (fiktiv gestalt), Moretti, Fabia (fiktiv gestalt), Organiserad brottslighet

Notizen:

=Krimi,

1 Titel= bekam Svenska deckarakademien debutantpris    

Det heliga äktenskapet

Typ Buch

Autor Emma Audas

Ort Skellefteå

Verlag Artos Academic
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ISBN 978-91-7777-134-0

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Vad är ett äktenskap? Svaret kan te sig så självklart att frågan sällan blir ställd.
Men den frågan är idag en av de mest omdebatterade frågorna inom olika kristna
kyrkor. Vilken betydelse tillskrivs sexualitet och kärlek för ett äktenskap? Hur
uppfattas kön och könsskillnad? Vilken roll spelar reproduktion och barn för vad
man ser som ett sant äktenskap?

Hinzugefügt am 28.5.2020, 17:04:32

Geändert am 28.5.2020, 17:04:32

Tags:

Finland, Äktenskap-- religiösa aspekter, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Notizen:

Diss. Åbo : Åbo Akademi, 2020

Experienced geographies and alternative realities : representing Sápmi and
Meänmaa

Typ Buch

Autor Anne Heith

Ort Göteborg ;

Verlag Makadam

ISBN 978-91-7061-279-4

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Studie av representationer av Sapmi och Meänmaa.

Kurztitel Experienced geographies and alternative realities

Hinzugefügt am 28.5.2020, 10:04:19

Geändert am 28.5.2020, 10:04:19

Tags:

Tornedalen, Sápmi, Ekokritik, Representation (filosofi)

Fången

Typ Buch

Autor Roland Poirier Martinsson

Verlag Kaunitz-Olsson

Zotero-Bericht zotero://report/library/collections/UYE5LN49/items?sort=title&directi...

29 of 46 03.06.2020, 12:02

Hartwig.Marion
Hervorheben



ISBN 978-91-89015-37-1

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung År 2020 släpps Christian ut i friheten efter trettio år i amerikanskt fängelse. Han
återvänder hem till Sverige som en institutionaliserad outsider och möter en för
honom obekant värld och främmande samtid. Hans minnen är opålitliga och den
nya verkligheten märklig. Barndomsvännen, han som en gång satte honom i
fängelse, lever nu ett framgångsrikt liv i Stockholm. Han har gjort karriär som
lobbyist och är i färd med att lura sin arbetsgivare att genom en kedja av privata
förskolor tvätta miljontals kronor åt en gangster. Sveket präglar Christians
tankevärld dag som natt. Ska han söka hämnd eller försöka glömma? Fången är
en roman om minnet och jaget. Om den värld vi lever i och den värld vi bär inom
oss.

Hinzugefügt am 26.5.2020, 13:26:29

Geändert am 26.5.2020, 13:26:44

Notizen:

= Romandebüt, erscheint erst im Herbst, Inhalt ganz spannend?    

Fjärilsvägen

Typ Buch

Autor Patrik Lundberg

Verlag Albert Bonniers Förlag

ISBN 978-91-0-018198-7

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung När Birgitta Lundberg föddes fanns det hopp, även om hennes liv. I rekordårens
och folkhemmets Sverige kunde en arbetarflicka på landsbygden gå åtta år i
skolan, ett år i husmoderskola och få ett kontorsjobb måndagen efter examen.
Hon kunde spara till körkort och bil, åka på dans och hitta kärleken.Snart levde
Birgitta Lundberg den svenska drömmen: Make, två barn. Volvo och villa. En
välfärd som fanns där när hon behövde den.Sedan kom 1990-talets finanskris.
Skilsmässan och stressen. Fattigdomen. Barnens liv till varje pris.Patrik
Lundberg växte upp på Fjärilsvägen i Sölvesborg. Nu är Fjärilsvägen en
kärleksförklaring till hans mor, och en berättelse om det svenska klassamhället.

Hinzugefügt am 18.5.2020, 09:08:07

Geändert am 18.5.2020, 09:08:07

Notizen:

= Debüt, erscheint erst im Herbst 2020, Thema interessant? Klasssamhället    
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Folkracefestivalerna

Typ Buch

Autor Annemo Friberg

Ort Västerås

Verlag Årets bilsport AB

ISBN 978-91-983790-5-1

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung GEMENSKAPEN. Det ordet sammanfattar hos många det bästa med folkrace.
Umgänget med likasinnade, att folk kommer rusande från alla håll för att hjälpa
till om det behövs och reservdelar går att skaka fram med kort varsel.
Gemenskapen. För att ytterligare kunna vara tillsammans har festivalerna
kommit för att stanna. 2-dagars arrangemang finns det en uppsjö av, och många
sträcker sig längre ändå. Det är landets fjorton största festivaler - en per distrikt
hos Svenska Bilsportförbundet samt de två allra mest framträdande eventen -
den här boken skildrar. Det som en gång startades av en samling målmedvetna
ambassadörer i Västerås MS, växte i rekordfart till svensk bilsports största gren.
Boken Folkracefestivalerna varvar närvaro, historik och förarporträtt med aktion
och gemenskap.

Anzahl der Seiten 284

Hinzugefügt am 20.5.2020, 08:35:41

Geändert am 20.5.2020, 08:35:58

Tags:

Sverige, Festivaler-- historia, Folkrace-- historia

Hertig Johan av Östergötland 1589-1618

Typ Buch

Autor Stefan Zakrisson

Reihe Göteborgs numismatiska förenings småskrifter, 0280-7181 ; nr 28

Ort [Göteborg]

Verlag Göteborgs numismatiska förening

Datum 2010

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Anzahl der Seiten 69

Hinzugefügt am 20.5.2020, 08:42:22

Geändert am 20.5.2020, 08:43:01

Tags:

Historia, Johan, hertig av Östergötland, 1589-1618
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Notizen:

= Serie: Göteborgs numismatiska förenings småskrifter = wir haben 4 Titel, zuletzt 2011

neuere Titel bestellen?

Göteborgspolletter : polletter för krogar, nöjen och sjöfart från början fram till i dag / Bo Gustavsson.
Göteborgs numismatiska förenings småskrifter, 0280-7181 ; 31(2018) = bestellt

Göteborgs numismatiska förening 2003-2018 / Rolf Sandström.
Göteborgs numismatiska förenings småskrifter, 0280-7181 ; 32(69 Seiten) = bestellen?

Ivar Johnsson som medaljkonstnär / av Bo Gustavsson.
Göteborgs numismatiska förenings småskrifter, 0280-7181 ; 30 [79 Seiten]= bestellen?

I rättvisans tjänst : berättelser om brott och straff

Typ Buch

Autor Johan Eriksson

Verlag Albert Bonniers Förlag

ISBN 978-91-0-018310-3

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung ”Jag vill berätta från insidan om de människor jag mött. Om de skyldiga och de
oskyldiga. Om hur smal livets väg ibland kan vara. Om skuld och ansvar i en
värld där allt inte kan beskrivas som svart eller vitt. Om människorna bakom
rubrikerna.Jag vill också berätta om livet som försvarsadvokat. Om mina tankar
och moraliska dilemman. Om att försvara dem som lever på livets skuggsida,
men också dem som aldrig trott att de skulle behöva anlita en försvarare. Om att
faktiskt försöka hjälpa någon som många hatar och föraktar. Om en tid i
stormens öga.”Advokat Johan Eriksson blev känd för allmänheten när han
försvarade Rakhmat Akilov efter terrordådet på Drottninggatan. Det här är hans
historia om livet som advokat, skildrat genom en rad olika fall som på olika sätt
belyser rättvisans svårfångade väsen. Advokat Johan Eriksson blev känd för
allmänheten när han försvarade Rakhmat Akilov efter terrordådet på
Drottninggatan. Det här är hans historia om livet som advokat, skildrat genom en
rad olika fall som på olika sätt belyser rättvisans svårfångade väsen.

Kurztitel I rättvisans tjänst

Hinzugefügt am 20.5.2020, 13:59:26

Geändert am 20.5.2020, 13:59:44

I skottlinjen : Malexandermorden inifrån
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Typ Buch

Autor Kenneth Eklund

Verlag Leopard Förlag

ISBN 978-91-7343-991-6

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung ett av de värsta kriminalfallen i svensk rättshistoria slutade med att två poliser
kallblodigt avrättades i malexan- der i södra Östergötland. Den som fick larmet
om det pågående bankrånet och tog upp jakten efter rånarna var dåvarande
närpolischefen Kenneth eklund. många journalister har i tidningsreportage och
tv-program försökt återge vad som egentligen hände den där
fredagseftermiddagen i maj 1999. Nu berättar Kenneth själv vad han tänkte,
kände och gjorde under händelser- na som för alltid förändrade hans och
familjens liv. I den här gastkramande true crime-historien får läsaren lära känna
bondpojken som blir polis, så småningom chef, och som aldrig tvekar när det står
klart att det är han som måste agera den där dagen då larmet skär genom
småstadsidyllen. Kenneth eklund arbetade som närpolischef då han hamnade
mitt i bankrånarnas skottlinje och nästan miste sitt liv. Detta är hans debutbok.

Kurztitel I skottlinjen

Hinzugefügt am 2.6.2020, 08:10:17

Geändert am 2.6.2020, 08:12:26

I skuggan av Blåkulla

Typ Buch

Autor Bo Madestrand

Autor Malin Zimm

Autor Ola Bergengren

Verlag Balkong Förlag

ISBN 978-91-87553-41-7

Datum 2020

Bibliothekskatalog 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,
krögare, konstnärer och världsledande forskare.

Anzahl der Seiten 172
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Hinzugefügt am 10.3.2020, 13:35:55

Geändert am 18.5.2020, 18:07:33

Tags:

Bebyggelse-- historia, Levnadsberättelser, Industribyggnader, Solna stad (Sverige)

I skuggan av fanan

Typ Buch

Autor Bertel Wahlström

Ort [Stockholm]

Verlag Vulkan

ISBN 978-91-89097-57-5

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Borgå, en gammal stad vid Finlands sydkust, öster om Helsingfors, bildar
bakgrunden till Karl Johans uppväxt från 1850-talet framöver. Denne pojke
kommer från enkla hemförhållanden men visar en mångsidig begåvning både i
skolämnen och praktiskt. I hans livsöde ingår sorg och alkoholmissbruk men
också en lång tjänst i Frälsningsarmén. Karls hustru och barn verkar också inom
Frälsningsarméns Borgåkår, men sonen Rafael söker sig bort från den religiösa
gemenskapen. Som studerande i Helsingfors slår han sig lös i nöjeslivet, men kan
trots det sköta studierna och ett deltidsarbete något så när. Handlingar och
händelser förföljer honom när han blivit frälsningsofficer och plågar honom i
livets slutskede. Författaren är sonson till Rafael Wahlström och har skildrat
gripande människoöden i en fascinerande organisation, vars internationella
verksamhet hjälpt otaliga människor andligt och materiellt.

Anzahl der Seiten 223

Hinzugefügt am 20.5.2020, 08:51:19

Geändert am 20.5.2020, 08:52:26

Tags:

Borgå, Frälsningssoldater

Notizen:

= Book on demand    

Ingrid Wallberg - arkitekt och funktionalist

Typ Buch

Autor Anne Brügge
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Autor Yvonne Linder

Verlag Balkong Förlag

ISBN 978-91-87553-43-1

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Ingrid Wallberg (1890-1965) blev Sveriges första praktiserande kvinnliga
arkitekt med eget ritkontor. Våren 1927 kom hon  till Le Corbusier i Paris, hon
var den första kvinnan i ateljén samt en av hans första praktikanter. När Ingrid
Wallberg våren 1927 kom till Le Corbusier i Paris, var hon första kvinna i ateljén
och en av hans första praktikanter. Hennes fasta punkt var hans och Pierre
Jeannerets nybyggda Villa Jeanneret, som lika gärna kunde kallats Villa
Wallberg, eftersom den finansierats av Ingrids syster Lotti, gift med Le
Corbusiers bror Albert. I Lottis tidigare hem finns nu Le Corbusiers arkiv och
vägg i vägg ligger Villa La Roche, museum och vallfartsmål för all världens
arkitekturstudenter. Ingrid Wallberg blev Sveriges första kvinna med eget
ritkontor. Alfred Roth, Le Corbusiers byggchef, följde med hem Architect Ingrid
Wallberg became Sweden’s first woman with her own drawing office. When
Wallberg came to Le Corbusier in Paris in the spring of 1927, she was the first
woman in the studio and one of his first interns. 1928 och de rivstartade djärvt
med en funkisvilla och två hyreshus med gungor och sandlådor på taken.
Ritningarna mötte motstånd. Deras första uppförda projekt blev ett fritidshus
som Dagens Nyheter kallade det extrema huset och Göteborgs två första
funktionalistiska flerfamiljshus. Ritningar och en modell visades 1930 i HSB:s
anläggning på Stockholmsutställningen. Därefter fortsatte Ingrid på egen hand,
med anställda och praktikanter. Det gick långsamt framåt för kvinnliga
arkitekter. Tjugo år senare var Ingrid en av bara fem kvinnliga SAR- medlemmar.

Hinzugefügt am 28.5.2020, 17:41:11

Geändert am 28.5.2020, 17:41:35

Italienskan vid Göteborgs högskola och Göteborgs universitet : en historik
(1928-2012)

Typ Buch

Autor Ulla Åkerström

Ort Stockholm

Verlag CKM Förlag

ISBN 978-91-7040-143-5

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung År 1928 gjorde Anna Ahrenberg en första donation till Göteborgs högskola för
att finansiera ett lektorat i italienska, ett ämne som låg henne varmt om hjärtat.
1931 gjorde hon en större donation och skapade Anna Ahrenbergs italienska
lektorsfond, vilken säkrade undervisningen i ämnet och finansierade de
lektorstjänster som utgjorde stommen i undervisningen. I början av 1980-talet
utsattes italienskan för ett nedläggningsförsök, men efter en långdragen kamp
lyckades man till sist stoppa planerna. Därefter genomgick ämnet en lyckosam

Zotero-Bericht zotero://report/library/collections/UYE5LN49/items?sort=title&directi...

35 of 46 03.06.2020, 12:02

Hartwig.Marion
Hervorheben



och stabil period med ökande volymer och betydande forskningsresultat, fram till
början av 2010-talet, då den dåvarande humanistiska fakultetsledningen riktade
nedläggningshot mot flera språkutbildningar. Det ledde slutligen till att
italienskan offrades medan andra hotade ämnen räddades kvar. Beslutet i juni
2012 att ställa in undervisningen i italienska följdes av en stormig debatt i media
och stora delar av Kultursverige uttalade sin förfäran över nedläggningen,
däribland Svenska Akademien. Ulla Åkerström är docent i italienska vid
Göteborgs universitet.

Kurztitel Italienskan vid Göteborgs högskola och Göteborgs universitet

Hinzugefügt am 28.5.2020, 18:32:07

Geändert am 28.5.2020, 18:32:09

Tags:

Högskoleutbildning, Göteborgs högskola, Göteborgs universitet, Italienska språket

Jaktkritik : kritiska essäer om vårt förhållande till de vilda djuren

Typ Buch

Autor Hans Ryttman

Ort Stockholm

Verlag Vulkan

ISBN 978-91-89097-03-2

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Jaktkritik är en unik bok! - den enda bok som ifrågasätter jakten i Sverige.
Boken är en förgörande kritik och somtidigt en saklig uppgörelse med det som en
del kallar naturupplevelse eller viltvård. Andra kallar det djurplågeri. Författaren
menar att djuren tillhör oss alla, inte enbart de 2,5 % som är jägare. År 2019
dödades 300 björnar och 68 lodjur helt legalt. Varför? Du och jag skall kunna gå i
skog och mark och uppleva ett rikt djurliv i ett Sverige som nu helt styrs av
jägarnas intressen. Med stöd av befintlig forskning visar författaren på det
hyckleri som existerar för en enda sak - att jägarna ostört ska få fortsätta att
döda djur. Över en miljon däggdjur och fåglar dödas årligen i Sverige vid jakt. 
Vinsten från denna bok går till föreningen Jakkritikerna - den enda organisation i
Sverige som enbart ägnar sig åt problemen med jakt. Hans Ryttman har arbetat
som unviersitetslektor i genetik och statistik vid Stockholms Universitet. Han
Grundade 1987 föreningen Hänsynsfull Jakt som senare blev omdöpt till
Jaktkritikerna.

Kurztitel Jaktkritik

Anzahl der Seiten 195

Hinzugefügt am 20.5.2020, 12:29:38

Geändert am 20.5.2020, 12:29:47

Tags:

Zotero-Bericht zotero://report/library/collections/UYE5LN49/items?sort=title&directi...

36 of 46 03.06.2020, 12:02

Hartwig.Marion
Hervorheben



Sverige, Jakt, Djurplågeri, Djurrätt, Vilt

Jenny Lind : historien om den svenska näktergalen

Typ Buch

Autor Sarah Jenny Dunsmure

Verlag Carlsson

ISBN 978-91-89063-15-0

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung I ett litet hus i en fattig del av Stockholm föddes en utomäktenskaplig flicka den
6 oktober 1820. Båda föräldrarna noterades som okända. Det var inget ovanligt i
en omtalat sedeslös stad där vart fjärde nyfött barn var “oäkta”. Många av dem
lämnades bort, utnyttjades till omänskligt hårt arbete och dog långt innan de
nådde vuxen ålder. Men den här lilla flickan skulle bli ett undantag. Hon skulle
bli Sveriges första världsstjärna och hela nationens stolthet. Land efter land föll
for hennes sångröst och oemotståndliga charm. När hon var som allra störst
följdes hon av tusentals hurrande och flaggviftande människor vart än hon gick,
och hon kunde inte vända sig om utan att det blev en pangnyhet. Jenny Lind,
den svenska näktergalen, kom att göra en resa som andra människor bara kunde
drömma om. Hon skulle komma att få publiken att smälta i Berlin, London och
New York och storheter som Erik Gustaf Geijer, Felix Mendelssohn, H.C.
Andersen och drottning Viktoria att välkomna henne. Men vägen dit var kantad
av bekymmer och svårigheter. I denna första svenska biografi på många
decennier, och som utges lagom till Linds 200-årsjubileum, får vi ta del av
hennes fascinerande levnadsöde. Ingela Tägil är fil.dr i musikvetenskap och
solistutbildad sångerska. Hon disputerade på en avhandling om Jenny Linds
säregna röst.

Kurztitel Jenny Lind

Hinzugefügt am 4.5.2020, 13:32:45

Geändert am 4.5.2020, 13:33:15

Meningarna

Typ Buch

Autor Johanna Ekström

Verlag Albert Bonniers Förlag

ISBN 978-91-0-018161-1

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung I ”Meningarna” skriver Johanna Ekström om att vårda en sjuk mamma, om
ensamhet, sorg och kärlek, hopplöshet och ilska, om språkets möjligheter och
omöjligheter. "Jag är fyrtiosex år. Min dotter är snart åtta. Hon är hos sin pappa.
Hon sover nu. Jag tänker på min mamma. Hon sover också, ensam i sin lägenhet.
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Jag träffade henne för några timmar sedan. Hon sa att hon var trött. Vad mer?
Det är som en våldshandling att identifiera henne. Hon var ledsen. Hon var skör
av sin död."

Hinzugefügt am 20.5.2020, 14:01:38

Geändert am 20.5.2020, 14:01:38

Notizen:

= 3 Titel    

Mitt liv som scengångare

Typ Buch

Autor Björn Skifs

Verlag Bokförlaget Forum

ISBN 978-91-37-15146-5

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Björn Skifs är en av Sveriges absolut största underhållare. Han har gjort en
fantastisk karriär i och utanför Sverige som sångare och blivit folkkär här hemma
som programledare, skådespelare och showartist. Han har en av vårt lands mest
beundrade sångröster.Nu berättar han hela historien om sin makalösa karriär.
Från barndomen i Vansbro till tiden som popstjärna i Slam Creepers på 1960-
talet, bildandet av rockbandet Blåblus och det internationella genombrottet med
USA-ettan "Hooked on a feeling" 1974. Från SVT:s julkalender ”Julius
Julskötare” 1978 till de dubbla vinsterna i Melodifestivalen. Från succéshowerna
på Hamburger Börs och musikalen Spök! på Maximteatern i början av 1980-talet
till filmsuccéerna med Strul och Drömkåken. Från "Nöjesmassakern" till
"Kryzz". Från Badrock till 2018 års utsålda arenaturné.Björn Skifs berättar också
öppenhjärtigt och gripande om sitt privatliv. Om den vanliga människan bakom
affischnamnet, långt från strålkastarljuset.

Hinzugefügt am 20.5.2020, 14:28:19

Geändert am 20.5.2020, 14:28:19

Monstervågen : en studie av sanningshalten i matros J.W. Granströms äventyr på
de sju haven 1914-1915

Typ Buch

Autor Lars Berge

Verlag Albert Bonniers Förlag

ISBN 978-91-0-017959-5

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zusammenfassung Fullriggaren Alcides seglade runt jorden under brinnande världskrig. Under en
häftig storm spolades en svensk matros överbord. Istället för att ytterligare ett
namn lades till de listor av förlorade sjömän som publicerades i tidningarna på
den tiden skedde ett mirakel: En stor våg spolade honom upp på däck igen. Det
är åtminstone så det har sagts i en västerbottnisk släkt i över hundra år. Tills den
dag Lars Berge bestämmer sig undersöka vad som egentligen hände med hans
morfars far, sjömannen J.W Granström.”Monstervågen” är en bok om
Skandinaviens en gång så besjungna hjältar – de pojkar och män som levde och
dog på haven. Vissa hittade sin Carmencita. Andra drunknade i spriten. Många
fann Gud, men fler var förlorade till havs. Det är en berättelse om att ge sig av
och återvända hem. Ett slags resereportage om hamnar, vågor och nya
horisonter. En bok för alla de som försökt att förstå sig på havets obeskrivliga
djup och gått under. Och en bok för dem som klarat sig genom stormen.

Kurztitel Monstervågen

Hinzugefügt am 20.5.2020, 13:53:29

Geändert am 20.5.2020, 13:53:29

Notizen:

= 3 Titel, dieses: Essays

Mott

Typ Buch

Autor Jörgen Lind

Verlag Albert Bonniers Förlag

ISBN 978-91-0-017709-6

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Du sitter på ett nattöppet kafémed en röd väska i dittknä. Ansiktet, de små
rynkornaoch vecken, du letar efteren brosch, ett etui, ett ljusblåttaerogram:
någon annansstavelser på några flortunnaark. Så mycket du har varit igenom,så
mycket du ännu ska bli:virvlande mott i det europeiskahuset, boss skingrat
förvinden, några slags depåer iprotektoratet som ännuen tid står tomma

Hinzugefügt am 20.5.2020, 14:07:24

Geändert am 20.5.2020, 14:07:24

Notizen:

= 2 titel, Lyrik    

Nidamörkur

Typ Buch
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Autor Peter Fröberg Idling

Verlag Natur & Kultur Allmänlitteratur

ISBN 978-91-27-15435-3

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung I Nidamörkur har Peter Fröberg Idling lyckats förena den litterära romanens
stilistiska höjd med skräckberättelsens förmåga att gestalta mänskliga och
omänskliga nattsidor. Simon har förlorat sin släktgård och längtar tillbaka till
barndomens somrar på södra Gotland. Som andra generationens storstadsbo vill
han återknyta banden med vad han ser som sin egentliga hembygd. När han får
möjlighet att köpa en tomt slår han till, utan att fråga sin sambo Jenny. Jenny
delar inte hans entusiasm inför ett gotländskt sommarhus och motsättningarna
växer när han bestämmer sig för att själv bygga huset. Väl där blir Simon snart
alltmer isolerad och paranoid. När han inser att tomten, Nidamörkur enligt
folktron, ligger på en plats ”där eldar brann” och avrättningar och människooffer
ägde rum, växer hans obehag. Husbygget fortskrider, men platsens fasansfulla
förflutna tycks stiga ur den steniga heden.

Hinzugefügt am 26.5.2020, 13:12:24

Geändert am 26.5.2020, 13:13:56

Notizen:

= 2 Romane, 2 Sachbücher = dies ist ein Roman

Nordisk mytologi från A till Ö

Typ Buch

Autor Katarina Harrison Lindbergh

Ort Lund

Verlag Historiska Media

ISBN 978-91-7789-012-6

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Katarina Harrison Lindbergh är författare och föreläsare, med studier i ämnen
som historia, litteraturvetenskap och nordiska språk bakom sig. Hon har tidigare
arbetat som gymnasielärare i historia och svenska.

Anzahl der Seiten 379

Hinzugefügt am 20.5.2020, 08:38:51

Geändert am 20.5.2020, 08:39:31

Tags:

Myter, Norden, Fornnordisk religion

Notizen:
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= zu popuärwisssenschaftlich?

Om jag dör nu kommer tidningarna skriva mitt namn

Typ Buch

Autor Nazanin Nouri

Autor Martin Svensson

Autor Leif Eriksson

Autor Pernilla Gesén

Ort Stockholm

Verlag Lind & Co

ISBN 978-91-7861-639-8

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung 2008 flyr Nazanin Nouri tillsammans med sina föräldrar och sin storebror från
talibanernas skräckvälde i Afghanistan till Iran, där de blir utsatta för rasism och
där hennes pappa fängslas, torteras och sedan skickas tillbaka till Afghanistan.
Samtidigt lider Nazanins bror av svår njursvikt och är i akut behov av dialys var
tredje dag. Nazanins pappa lyckas åter ta sig till Iran och råkar i händerna på
människosmugglare, som i kamp mot klockan för familjen över gränsen till
Turkiet. Det visar sig dock snart att de inte kan stanna i där. Nazanins bror får
inte den vård han behöver och de har knappt mat för dagen. Familjen fortsätter
därför sin flykt och hamnar i Grekland och Aten, där de bor i ett rivningshus och
börjar drömma om att någon gång kunna ta sig till Sverige. Nazanin är idag 14 år.
Det här är hennes berättelse.

Anzahl der Seiten 200

Hinzugefügt am 20.5.2020, 12:17:11

Geändert am 20.5.2020, 12:17:32

Tags:

Sverige, Afghanska flyktingbarn, Nouri, Nazanin, 2005-

Råttornas herre

Typ Buch

Autor Carl Johan De Geer

Autor Jan Lööf

Verlag Kaunitz-Olsson

ISBN 978-91-89015-10-4

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zusammenfassung fter katastrofen samlas Stockholms sista överlevare i Mosebacke republik,
belägen i en grotta på Södermalm. Drabbade av svält och sjukdomar försöker
invånarna upprätthålla någon slags civilisation. De drömmer om ett fungerande
postverk och dyrkar Kevin Costner. Men läget blir alltmer hopplöst. Den före
detta konstnären Carl Johan vill ingjuta hopp i folket genom kulturella
upplevelser. Är det verkligen vad den döende befolkningen behöver? Och vad
fungerar i så fall bäst: My Fair Lady eller Sound of Music? Råttornas herre är en
dystopisk roman om livet efter katastrofen, rikligt illustrerad av både Carl Johan
De Geer och Jan Lööf. Samhällskritik blandas med humor och popkulturella
referenser.

Hinzugefügt am 26.5.2020, 13:28:06

Geändert am 26.5.2020, 13:29:59

Notizen:

= Jan Lööf = div. Titel, Illustrator/ De Geer, Carl Johan= 2 Titel

Slumpens barn : den osannolika berättelsen om när Sverige mötte Gambia

Typ Buch

Autor Amat Levin

Ort Stockholm

Verlag Natur & Kultur

ISBN 978-91-27-16116-0

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung I västra Afrika, inkilad i ett annat land, ligger Gambia, ett av kontinentens minsta
länder. Trots sin undanskymda roll utgör den gambiska communityn i Sverige en
av de äldsta migrantgrupperna från Afrika och har satt sin prägel på landet
genom namn som Seinabo Sey, Erik Lundin, Alice Bah Kuhnke och Badou Jack.
Hur kommer det sig?

Kurztitel Slumpens barn

Anzahl der Seiten 265

Hinzugefügt am 20.5.2020, 12:15:18

Geändert am 20.5.2020, 12:16:02

Tags:

Sverige, Invandrare, Kulturmöten, Gambier, Levin, Amat, 1986-

Notizen:

Första utgåvan
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Strega

Typ Buch

Autor Johanne Lykke Holm

Verlag Albert Bonniers Förlag

ISBN 978-91-0-018087-4

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Tillsammans med åtta andra unga kvinnor anländer Rafa till den lilla bergsorten
Strega för att arbeta på det majestätiska hotell Olympic. Av den strikta
personalen får de lära sig att servera och stryka, laga mat och bädda rent, men
hotellet förblir öde. På lediga stunder blickar de ut över trakten, de dova bergen,
nunneklostret. Men den ensliga hösten vibrerar samtidigt av undantryckt
bultande liv.”Rex visade oss hotellets olika faciliteter. Hon pekade på
simbassängen och sa: Swimmingpool. Hon pekade på mangeln och sa:
Pressanordning. Hon lät oss känna på handdukarnas kvalitet. Hon lät oss stryka
med händerna över köksbänkens yta. Hon lät oss stoppa citronmeliss i munnen.”

Hinzugefügt am 20.5.2020, 14:20:12

Geändert am 20.5.2020, 14:20:12

Notizen:

= 1 Titel    

Svensk författningspolitik

Typ Buch

Autor Ingvar Mattson

Autor Olof Petersson

Ort Lund

Verlag Studentlitteratur

ISBN 978-91-44-12868-9

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Ett fritt samhälle bygger på yttrandefrihet, men hur mycket bör man acceptera
när det gäller hets mot folkgrupp och angrepp på demokratin? I en demokrati
utgår all offentlig makt från folket, men hur ska väljarna kunna kontrollera sina
representanter? Vilken är den lämpliga uppgiftsfördelningen mellan juridik och
politik? Ska en domstol kunna upphäva en lag som stiftats av den folkvalda
riksdagen? Författningspolitik handlar om reglerna för det politiska maktspelet.
Sverige skiljer sig i flera avseenden från andra demokratier och bakom dagens
system ligger en lång historia av intressekonflikter och idébrytningar. I Svensk
författningspolitik skildrar forskare inom juridik och statskunskap den svenska
konstitutionens framväxt. De historiska och internationella utblickarna bidrar till
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att öka förståelsen för de vägval som svensk politik står inför idag. I denna femte
upplaga har ett nyskrivet kapitel om fri åsiktsbildning tillkommit. Boken har
också aktualiserats med hänsyn till forskningsläget och till de parlamentariska
förvecklingarna efter valet 2018. Svensk författningspolitik vänder sig särskilt till
studenter inom de samhällsvetenskapliga och rättsvetenskapliga områdena, men
är också av intresse för alla som söker en djupare insikt i den politiska processen.

Hinzugefügt am 20.5.2020, 12:21:00

Geändert am 20.5.2020, 12:21:00

Tags:

Sverige, Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet, Grundlagar, Medborgerliga fri- och rättigheter

Notizen:

= Vh: 1. + 2 Auflage (2003 + 2008), dies ist die rev. 5. Auflage

Sverige genom konstnärens öga

Typ Buch

Autor Nils-Olof Olsson

Verlag Bokförlaget Arena

ISBN 978-91-7843-532-6

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Sverige genom konstnärens öga ger en unik och mångsidig bild av vårt land.
Boken sammanför historiska, idéhistoriska och konsthistoriska perspektiv och
tecknar en bakgrund till konstnärernas mycket varierande bilduttryck under olika
epoker från bronsålder till nutid. Boken är rikligt illustrerad. Förord av Dick
Harrison och Thomas Millroth.

Hinzugefügt am 28.5.2020, 17:14:50

Geändert am 28.5.2020, 17:17:47

Tjänstefolk : vardagsliv i underordning : Stockholm 1600-1635

Typ Buch

Autor Paul Borenberg

Ort [Göteborg]

Verlag Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet

ISBN 978-91-7833-928-0

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Tjänstefolk
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Hinzugefügt am 27.5.2020, 09:17:50

Geändert am 27.5.2020, 09:17:50

Tags:

Sverige-- Stockholm, Drängar-- historia, Pigor-- historia

Notizen:

Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2020

VASASTAN: en urban hembygd

Typ Buch

Verlag Balkong Förlag

ISBN 978-91-87553-44-8

Datum 2020

Zusammenfassung Vad är det som utmärker stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm? Är det
småstadskänslan? Den borgerliga anonymiteten och de prydliga
sekelskifteshusen? De lugna parkerna eller folklivet vid Odenplan? Vad händer
när dessa inslag i stadsdelen förbyts till något annat? I Vasastan – en urban
hembygd undersöks dessa frågor på flera plan med hjälp av historiska texter,
skönlitterära gestaltningar och personliga minnen. Berättelserna är skrivna av
personer med olika anknytning till stadsdelen runt millennieskiftet. Här beskrivs
bland annat olika Vasastansoriginal, Norrtulls Sportklubbs ljumma kämpaglöd och
rivningen av klocktornet vid Norra station. Fram träder bilden av en stadsdel som
genomgått många förändringar – från 1800-talets tobaksodlingar via 1900-talets
industrier till millennieskiftets ombildningar av hyresrätter. Oavsett tidpunkt och
yttre skepnad fortsätter Vasastan att vara en urban hembygd, både för nya
inflyttare och för dem som för länge sedan flyttat därifrån.

Anzahl der Seiten 192

Hinzugefügt am 28.5.2020, 17:42:31

Geändert am 28.5.2020, 17:43:41

Vill medierna ha insyn? : redaktionell transparens 1880-tal, 1949 och 2007-09

Typ Buch

Autor Torbjörn von Krogh

Reihe Jahrbuch

Ort [Bromma]

Verlag Svensk mediehistorisk förening

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zotero-Bericht zotero://report/library/collections/UYE5LN49/items?sort=title&directi...

45 of 46 03.06.2020, 12:02

Hartwig.Marion
Hervorheben



Zusammenfassung Ur förord: "Hur har synen på redaktionell transparens utvecklats över en längre
tidsperiod? Och hur öppna har redaktionerna varit de senaste 150 åren? Vi
erbjuder inget sammanhållet svar utan presenterar tre nedslag i svensk
mediehistoria"

Kurztitel Vill medierna ha insyn?

Hinzugefügt am 17.4.2020, 15:55:57

Geändert am 3.6.2020, 10:36:31

Tags:

Sverige, Pressetik-- historia, Nyhetsjournalistik-- historia
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