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FID Vorauswahl Schweden Juni 2020

03 Ur majoritetens perspektiv: opinionen om det svenska i Finland
Typ Buch
Autor Staffan Himmelroos
Reihe Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Signatur
Extra
Bibliothekskatalog
Kurztitel

Helsingfors
Svenska litteratursällskapet i Finland
978-951-583-506-2
2020
bestellt
Series Title: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Library Catalog - katalog.ub.uni-kiel.de
Ur majoritetens perspektiv

Hinzugefügt am 18.6.2020, 10:06:13
Geändert am 18.6.2020, 10:06:30

Anhänge
Library Catalog Entry Snapshot
Link to Library Catalog Entry

07 Från det inre av Västergötland - Två arkeologers färd genom historien
Typ Buch
Autor Egil Josefson
Autor Anders Josefson
Verlag Carlsson
ISBN 978-91-89063-03-7
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Här levde människor för många tusen år sedan. De första jägarna lämnade
avtryck i landskapet. Bönder kom med sina husdjur, de reste stenmonument som
ännu ruvar över sina hemligheter. Järnålderns miljökatastrof syns fortfarande på
Falbygden. Författarna färdas här i norr och söder, öst och väst. Läsaren får en
engagerad och på plats berättad historia från dimmig forntid fram till dagens
samhälle.
Hinzugefügt am 6.3.2020, 13:56:27
Geändert am 18.6.2020, 17:04:22

Tags:
Arkeologi, Kulturhistoria, Sverige-- Västergötland
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101 (måne, efteråt)
Typ Buch
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am

Ulrika Revenäs Strollo
Marja-Leena Sillanpää
[Stockholm]
Tragus Förlag
978-91-985840-0-4
2019
libris.kb.se
5.6.2020, 12:33:02

Geändert am 8.6.2020, 12:58:14

101 Albert Bonnier och hans tid
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Per T Ohlsson
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-017345-6

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung 1835 anlände en knappt femtonårig judisk bokhandlarson från Köpenhamn till
Stockholm. Två år senare gav han ut sin första bok. Under Alberts tid drog
förändringens vindar fram över landet: tekniskt, politiskt, socialt, ekonomiskt –
och litterärt. När han avled år 1900 var han den främste förläggaren av svensk
skönlitteratur. Han nådde denna position trots en grasserande antisemitism.2020
är det 200 år sedan Albert Bonnier föddes. Det här är berättelsen om Sveriges
första moderna förläggare, ständigt vägledd av den publicistiska princip som han
gjort till sin: sprida, icke döma.
Hinzugefügt am 20.5.2020, 14:03:21
Geändert am 8.6.2020, 12:59:01

101 Än en gång Eyvind Johnson
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Mats Tormod
[Stockholm]
Ali Books
978-91-982545-7-0

Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Hinzugefügt am 24.6.2020, 09:21:39
Geändert am 25.6.2020, 10:11:28

Tags:
1900-1976, Eyvind, Johnson

101 Arbetararistokratin : En begreppsarkeologi
Typ Buch
Autor Gunnar Olofsson
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Arkiv förlag & tidskrift
978-91-7924-340-1
2020
libris.kb.se

Kurztitel Arbetararistokratin
Hinzugefügt am 23.6.2020, 09:08:35
Geändert am 25.6.2020, 10:12:35

101 Arbetarförfattaren. Litteratur och liv
Typ Buch
Autor Margaretha Fahlgren
Autor Per-Olof Mattsson
Anna Williams
Gidlunds förlag
978-91-7844-426-7
2020
libris.kb.se
Arbetarlitteraturen är en inflytelserik strömning i nittonhundratalets litteratur.
Men hur ska arbetarförfattaren definieras? Är det kroppen som avgör? Skapas
hen genom de litterära verken? Ryms kvinnorna? Vem är arbetarförfattaren i de
olika nordiska länderna? Skiftar det mellan olika tidsperioder? I denna antologi
diskuteras sådana frågor av 18 nordiska forskare.
Hinzugefügt am 4.6.2020, 16:39:21
Geändert am 5.6.2020, 11:29:28

Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 Asperö hus : en bok om Asperö fastigheter och dess invånare
Typ Buch
Ort [Asperö]
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Verlag Asperö kulturhistoriska förening
ISBN 978-91-519-2326-0
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am

2019
libris.kb.se
Asperö hus
24.6.2020, 09:52:21

Geändert am 25.6.2020, 10:13:35

Tags:
Göteborgs skärgård, Fastigheter-- historia, Sverige-- Göteborg -- Asperö

101 Bertil Molde. Språkvårdare och folkbildare
Typ Buch
Verlag Bokförlaget Langenskiöld
ISBN 978-91-88439-72-7
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Språkvetaren Bertil Molde irriterade ofta läsare och lyssnare med sina åsikter i
olika språkfrågor. De tyckte att han var för tolerant. Men Bertil Molde vek aldrig
från åsikten att svenska språket tillhör alla och måste få förändras. I en ny
biografi tecknas ett fascinerande porträtt av Sveriges främste språkvårdare under
1900-talet.
Hinzugefügt am 18.6.2020, 09:38:34
Geändert am 19.6.2020, 10:02:57

101 Bondesamhället i backspegeln
Typ Buch
Autor Bo Björklund
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

[Älvängen]
Acta Risvedensis
978-91-519-1965-2
2019
libris.kb.se

Hinzugefügt am 24.6.2020, 10:23:22
Geändert am 25.6.2020, 10:14:31

Tags:
Lantbruk-- historia, Landsbygdsbefolkning, Bondesamhället-- historia, Industrialisering,
Mekanisering-- historia, Västra Götalands län
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101 Därför demokrati : att försvara demokratin i post-sanningens tid
Typ Buch
Autor
Autor
Verlag
ISBN

Åsa Wikforss
Mårten Wikforss
Fri Tanke Förlag
978-91-88589-78-1

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Demokratin är hotad. Efter en kvartssekellång positiv utveckling befinner den
sig på tydlig reträtt världen över, även i Europa. Trots att demokratin skapat
några av de mest framgångsrika samhällena i världshistorien, ökar stödet för
auktoritära idéer även i länder med en lång historia av demokrati och frihet.
Kurztitel Därför demokrati
Hinzugefügt am 4.6.2020, 16:26:03
Geändert am 5.6.2020, 11:30:17

101 Den föränderliga staden (RJ:s årsbox 2020. Staden)
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Håkan Forsell
Makadam förlag
978-91-7061-313-5
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Häfte 1 i RJ:s årsbox 2020 på temat Staden.
Kurztitel Den föränderliga staden (RJ
Hinzugefügt am 28.5.2020, 10:09:27
Geändert am 8.6.2020, 13:00:04

101 Den framtida staden (RJ:s årsbox 2020. Staden)
Typ Buch
Autor Alexander Ståhle
Verlag Makadam förlag
ISBN 978-91-7061-315-9
Datum 2020
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
Kurztitel
Hinzugefügt am

libris.kb.se
Häfte 3 i RJ:s årsbox 2020 på temat Staden.
Den framtida staden (RJ
28.5.2020, 10:09:58
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Geändert am 8.6.2020, 13:01:04

101 Den våldsamma staden (RJ:s årsbox 2020. Staden)
Typ Buch
Autor Emma Elfversson
Autor Kristine Höglund
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Makadam förlag
978-91-7061-314-2
2020
libris.kb.se

Zusammenfassung Häfte 2 i RJ:s årsbox på temat Staden.
Kurztitel Den våldsamma staden (RJ
Hinzugefügt am 28.5.2020, 10:09:42
Geändert am 5.6.2020, 11:54:41

101 Dockorna
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Katarina Wennstam
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018445-2

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung – Men det är ju inte Siri som har gjort fel här, hon har bara haft oturen att möta
en förövare”, säger han.– En förövare som har utnyttjat det faktum att hon var
skitpackad och inte kunde ta hand om sig själv. Jag säger inte att det är hennes
fel, men om hon inte hade varit så jäkla berusad så hade det kanske inte hänt.När
den framgångsrike manusförfattaren Julian Gross bjuder släkt och vänner på 50årsfest blir det ett hejdundrande kalas. Men något händer på festen och
morgonen därpå hittas födelsedagsbarnet död på Söder Mälarstrand. Charlotta
Lund tar sig an fallet och snart leder spåren henne tillbaka till en annan tid, när
hon var en mindre erfaren polis och lagstiftningen såg annorlunda ut. Varför
ville någon döda Julian Gross? Och hur hänger hans död samman med ett antal
ouppklarade fall från Göteborg?Precis som i de hyllade föregångarna Gänget
och Vargen berättar Katarina Wennstam om ett samhälle där rättvisa betyder
olika saker för män och kvinnor. Men brott i det förgångna kan plötsligt få en
lösning i vår tid. Kan rättvisan stå på rätt sida denna gång?"Dockorna" är en
rasande spänningsroman, med Shirin Nouri och Charlotta Lugn åter i
huvudrollerna.
Hinzugefügt am 20.5.2020, 13:52:08
Geändert am 8.6.2020, 13:02:59
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101 En andra allians
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Denise Rudberg
Bokförlaget Forum
978-91-37-15779-5
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Den efterlängtade andra delen i Denise Rudbergs hyllade serie "Kontrahenterna"
- en spänningsserie som utspelar sig i andra världskrigets Stockholm där vi får
följa de tre unga kvinnorna Elisabeth, Iris och Signe som under brinnande krig
valts ut för att genom signalspaning knäcka tyskarnas kod. När vi möter dem
igen växer sig Nazityskland allt starkare och på midsommardagen 1941 går
tyskarna in i Ryssland under kodnamnet Operation Barbarossa. "En andra
allians" är en hyllning till förra seklets kämpande, starka kvinnor av en av våra
mest lästa och älskade författare.
Hinzugefügt am 20.5.2020, 14:35:25
Geändert am 8.6.2020, 13:03:51

101 En himmel av sten : Willy Kyrklund och det grekiska
Typ Buch
Autor Thomas Sjösvärd
Verlag Ellerströms förlag AB
ISBN 978-91-7247-588-5
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I denna studie följer litteraturvetaren Thomas Sjösvärd spåret av grekiska tecken
hos Willy Kyrklund, från debutnovellen till det allra sista han skrev. Fram träder
en värld hemsökt av öppna och dolda strider, där de besegrades röster blir
ohörbara. En värld som är vår egen.
Kurztitel En himmel av sten
Hinzugefügt am 4.6.2020, 15:55:31
Geändert am 5.6.2020, 11:34:32

101 Finland 1944 : mellan Hitler och Stalin
Typ Buch
Autor Henrik Meinander
Auflage Reviderad utgåva, rikt illustrerad
Ort Stockholm
Verlag Lind & Co

25.06.2020, 11:23
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ISBN 978-91-7861-642-8
Datum 2020
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

libris.kb.se
Finland 1944
20.5.2020, 13:17:49
8.6.2020, 13:05:31

Notizen:
[Ny upplaga]

101 Flickorna
Typ Buch
Autor Malin Lindroth
Ort [Stockholm]
Verlag Norstedts
978-91-1-310426-3
2020
libris.kb.se
Flickorna är en samling berättelser om Söt, Sol, Lilla Kräk, Arg och de andra.
Det är flickor som alla lever på gränsen till det uthärdliga. För att överleva
skapar de egna världar där språket spränger vallarna mellan fantasi och
verklighet. Malin Lindroth debuterade 1985 med diktsamlingen Lära gå.
Hinzugefügt am 24.6.2020, 11:04:40

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Geändert am 25.6.2020, 10:15:52

101 Folk & vilja : ett försvar av demokratin i vår tid
Typ
Autor
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Torbjörn Tännsjö
Folke Tersman
Fri Tanke Förlag
978-91-88589-63-7

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Den senaste tidens politiska turbulens visar att demokratin är hotad, även i de
stater som räknats som de tryggaste demokratierna. Rapporter påvisar en aktuell
trend mot ökat auktoritärt och mindre utvecklat demokratiskt styre i många
länder. Vad beror dessa oroande tendenser på?
Kurztitel Folk & vilja
Hinzugefügt am 4.6.2020, 16:30:17
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Geändert am 5.6.2020, 11:35:57

101 Gangsterparadiset : så blev Sverige arena för gängkriminalitet, skjutningar
och sprängdåd
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Lasse Wierup
Bokförlaget Forum
978-91-37-15548-7
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung En avslöjande djupdykning i den nya gängkriminaliteten, skriven av Sveriges
främsta kriminalreporter. Människors rädsla och otrygghet dominerar numera
samhällsdebatten. Sverige har blivit ett europeiskt undantag där polisen tycks stå
maktlös när unga män skjuter med automatvapen, tonårspojkar kastar
handgranater och oskyldiga dödas. Hur har vi hamnat här? Genom att granska
flera av de mest våldsamma grupperingarna blottlägger Lasse Wierup
gärningsmännens drivkrafter och polisens brister. Vad krävs för att samhället ska
återta makten och skapa trygghet för medborgarna? Wierup är författare till
böcker som Svensk maffia och Helvetet inifrån. Gangsterparadiset är en bok för
alla som vill förstå Sverige år 2020.
Kurztitel Gangsterparadiset
Hinzugefügt am 20.5.2020, 14:28:41
Geändert am 8.6.2020, 13:06:26

101 God kvinnas berättelse : lotteriet i asylprocessen
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am

Buch
Margareta Mörck
Lund
Ekström & Garay
978-91-985362-9-4
2019
libris.kb.se
God kvinnas berättelse
24.6.2020, 09:42:13

Geändert am 25.6.2020, 10:16:46

Tags:
Sverige, Ensamkommande barn, Asylrätt, Asylsökande, God man, Mörck, Margareta, 1953-
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101 Goda grannar
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Mattias Edvardsson
Bokförlaget Forum
978-91-37-15486-2
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Hur väl känner du dina grannar? Micke och Bianca flyttar till ett idylliskt
villakvarter som verkar perfekt för deras familj. Men allt eftersom de lär känna
sina grannar kommer en känsla av obehag smygande. När Bianca blir påkörd
utanför sitt hus verkar det först röra sig om en tragisk olycka. Medan hon
kämpar för sitt liv på sjukhuset växer dock tvivlet bland polisen och i kvarteret.
Micke har alltid trott på rättvisan. Men vad händer när den enda utvägen tycks
vara att ta lagen i egna händer?”Goda grannar” är en psykologisk
spänningsroman om den hårfina gränsen mellan rätt och fel, och om faran med
att komma sina grannar alltför nära.
Hinzugefügt am 20.5.2020, 14:27:15
Geändert am 8.6.2020, 13:07:26

101 Grethe : en vapenmottagning = DK
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Anna Kristensen
Lund
Ekström & Garay
978-91-89047-86-0

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung När Anna Kristensen städar ur sina döda föräldrars hus i Jämtland hittar hon 70
år gamla dokument som avslöjar en komplex historia från andra världskriget.
Hon anar att hon fått sitt andranamn Grethe efter kodnamnet för en brittisk
vapennedkastning som försiggick på Gyldenløves Høj i Danmark och påbörjar
ett faktasökande genom tid och rum.
Kurztitel Grethe
Hinzugefügt am 24.6.2020, 10:14:09
Geändert am 25.6.2020, 10:17:58

Tags:
Danmark, Motståndsrörelser, Tyska ockupationen av Danmark 1940-1945
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101 Gud Jakten : existentiell svindel i det tjugoförsta århundradet
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Joel Halldorf
Fri Tanke Förlag
978-91-88589-79-8
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Sverige kallas ibland för världens mest sekulariserade land, men det heliga
existerar som en underström också i det sekulära. Det menar författaren och
teologen Joel Halldorf som i sin bok Gud: Jakten undersöker de existentiella
strömmar som flyter genom vår samtid.
Kurztitel Gud Jakten
Hinzugefügt am 4.6.2020, 16:34:34
Geändert am 5.6.2020, 11:36:51

101 Historiska typer
Typ Buch
Autor Peter Josephson
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Leif Runefelt
Gidlunds förlag
978-91-7844-431-1
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Historikerns källmaterial befolkas ofta av standardiserade typer. Somliga typer
har en mycket begränsad livslängd medan andra är mer beständiga. Här lyfter ett
antal forskare och skribenter fram varsin typ ur det nära eller fjärran förflutna.
Hinzugefügt am 4.6.2020, 16:44:23
Geändert am 5.6.2020, 11:37:46

101 Hör mig viska
Typ
Autor
Ort
Verlag

Buch
Mons Kallentoft
Stockholm
Forum

ISBN 978-91-37-15342-1
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se

25.06.2020, 11:23

Zotero-Bericht

12 of 51

zotero://report/library/collections/MVUQHEUP/items?sort=title&direc...

Zusammenfassung Den fristående uppföljaren till Mons Kallentofts succéroman ”Se mig falla”.
Tim Blanck är tillbaka i Palma, där hans sextonåriga dotter försvann en het
augustinatt under en festresa. Han trodde att han äntligen fått visshet, att han fått
reda på vad som hänt henne. Men spåren hade lett honom fel och allt börjar nu
om igen. Kanske är hon vid liv, men vem är hon i så fall nu? När fallet
uppmärksammas på femårsdagen av försvinnandet får han nya ledtrådar i sitt
sökande. De för honom från Mallorca till fastlandet, in i en hänsynslös värld av
handel med människoliv. Han dras allt djupare ner i sitt eget mörker, och trots att
han anar att han blivit en bricka i ett mycket större spel är han beredd att offra
allt för att hitta sin dotter.
Hinzugefügt am 20.5.2020, 14:34:32
Geändert am 8.6.2020, 13:08:35

Tags:
Detektiver, Far-dotterrelationer, Föräldrar till försvunna barn, Försvunna barn, Spanien-- Mallorca

101 Hundra grader lugn
Typ Buch
Autor Malin Lindroth
Ort
Verlag
ISBN
Datum

[Stockholm]
Norstedts
978-91-1-310425-6
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Att gå under en okänd mans paraply. Bara fem minuter. Korsfästarväder. Och vi
talar om det. Regnet har slagit omkull alla påskliljorna på kyrkogården. Något
nytt och kylskåpskallt. På en bädd av cellofan. Bara det. Allt det. Malin Lindroth
debuterade 1985 med diktsamlingen Lära gå.
Hinzugefügt am 24.6.2020, 11:03:07
Geändert am 25.6.2020, 10:19:28

101 Immanuel Nobel & Söner : svenska snillen i tsarernas Ryssland
Typ Buch
Autor Bengt Jangfeldt
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-018577-0
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Namnet Nobel förknippas både i Sverige och utomlands främst med Alfred
Nobel.Inte alla känner till att han tillhörde en familj bestående av rikt begåvade
personer. Uppfinningen av nitroglycerin som sprängämne, senare utvecklad till
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dynamit, gjordes i nära samarbete med fadern, ett universalsnille av en sort som
inte längre finns. Immanuel Nobel byggde den första pontonbron över
Skurusundet, ritade hus, uppfann undervattensminan, konstruerade
ångmaskiner…I hans spår följde inte bara Alfred utan också dennes bröder
Ludvig och Robert. De växte upp i S:t Petersburg, där fadern på 1840- och 50talen drev en mekanisk verkstad. När Alfred flyttade tillbaka till Sverige blev
bröderna kvar. Ludvig drev en av Rysslands framgångsrikaste maskinfabriker
och Robert lade grunden till landets största oljebolag. Ludvigs son Emanuel
utvecklade sedan det nobelska industriimperiet till ett av landets mäktigaste.Allt
detta försvann i 1917 års revolutionsstorm, då familjen Nobel tvingades lämna
Ryssland och i Sovjetunionen försjönk namnet Nobel i total glömska.Alfred
Nobel har med instiftandet av sitt pris nått internationell ryktbarhet. Hans fars
och bröders gärningar var minst lika märkliga. Hur snillrikheten fördelades i
familjen ”Immanuel Nobel & Söner” är i själva verket en öppen fråga, som
denna bok försöker finna svaret på.
Kurztitel Immanuel Nobel & Söner
Hinzugefügt am 20.5.2020, 14:02:57
Geändert am 8.6.2020, 13:09:38

101 Iris Jonzén - en framåtsträvande kvinna
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Malin Clausson
Göteborg
B4press
978-91-87481-99-4

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Nyfiken, nytänkande och hårt arbetande. Så beskrivs Iris Jonzén-Sandblom.
Lägg till äventyrlig, oberoende, biltokig och stridslysten, så kan vi snart
sammanfatta hennes personlighet med ett ord: spännande. Iris levde dessutom ett
långt och spännande liv, till största delen tillsammans med sin lillasyster Greta.
Båda hade de näsa för affärer. Efter sig lämnade de ett arv som hittills gett
hundratals kvinnor i Sverige möjlighet till personlig utveckling och förkovran:
Irisstipendiet.
Hinzugefügt am 24.6.2020, 09:37:05
Geändert am 25.6.2020, 10:21:10

Tags:
Sverige, Kvinnor-- historia, Jonzén-Sandblom, Iris, 1900-1999

101 Järnbruk i Småland och Blekinge
Typ Buch
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Ort Solna
Verlag Föreningen för smedsläktsforskning
ISBN
Datum
Signatur
Bibliothekskatalog

978-91-983216-4-7
2020
bestellt
Library Catalog - katalog.ub.uni-kiel.de

Hinzugefügt am 4.6.2020, 16:12:35
Geändert am 5.6.2020, 11:38:45

Anhänge
Library Catalog Entry Snapshot
Link to Library Catalog Entry

101 Kameleontdansen
Typ
Autor
Ort
Verlag

Buch
Malin Lindroth
[Stockholm]
Norstedts

978-91-1-310424-9
2020
libris.kb.se
I diktsamlingen Kameleontdansen tar Malin Lindroth steget in i en kvinnlig
identitets sökande efter ett hållbart jag, efter en plats i kameleonternas dans.
Malin Lindroth debuterade 1985 med diktsamlingen Lära gå.
Hinzugefügt am 24.6.2020, 11:02:22

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Geändert am 25.6.2020, 10:22:16

101 Klimatkrisens Sverige : så förändras vårt land från norr till söder
Typ Buch
Autor Erika Bjerström
Verlag Norstedts
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

14 of 51

978-91-1-310589-5
2020
libris.kb.se
Sverige blir grönare, varmare och blötare. Faktum är att uppvärmningen går
dubbelt så snabbt här jämfört med det globala genomsnittet eftersom vi är ett
arktiskt land. Kalfjällen växer igen och den nya fjällfågeln kommer att heta
bofink, gäddan slår ut rödingen när fjällsjöarna värms upp. Och detta är bara
början, om hundra år kommer tusentals öar i Stockholms skärgård att vara
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utplånade när vattennivån stigit. Klimatkrisen kommer även att föra med sig en
rad pandemier, där den nuvarande coronakrisen endast är att betrakta som ett
genrep inför vad som komma skall, enligt forskarna. I en skildring som rör sig
från Abisko till Ystad berättar SVT:s klimatkorrespondent Erika Bjerström om
ett Sverige som nu förändras för evigt. Hon har träffat forskare som berättar om
sina senaste upptäckter. Som en röd tråd löper deras växande oro och
kommentaren "det går fortare än vad vi trodde". Det är den första boken i sitt
slag som utifrån forskningen på landets universitet och lärosäten beskriver hur
Sverige förändras av det varmare klimatet.
Kurztitel Klimatkrisens Sverige
Hinzugefügt am 20.5.2020, 13:25:09
Geändert am 8.6.2020, 13:11:06

101 Kometen som tänder deras himmel
Typ Buch
Autor Andreas Gustavsson
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Stockholm
Leopard förlag
978-91-7343-835-3
2018

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 4.6.2020, 16:03:00
Geändert am 5.6.2020, 11:39:33

Tags:
Sverige, Politik

101 Kris - från estonia till Corona
Typ Buch
Autor Sverker Sörlin
Autor Antje Jackelén
Verlag Bokförlaget Atlas
ISBN 978-91-7389-754-9
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 3.6.2020, 16:52:09
Geändert am 8.6.2020, 13:12:10
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101 Kris i forskningsfrågan : eller vad fan får vi för pengarna
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Hanne Kjöller
Fri Tanke Förlag
978-91-88589-76-7
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Forskning är det bästa som hänt mänskligheten. Miljoner och åter miljoner
människoliv har räddats genom upptäckter som penicillin, vaccin och insulin.
Även icke-medicinsk forskning om sådant som vattenrening, elförsörjning och
belysning har gjort våra liv längre och bättre. Och humanistisk forskning har
ökat vår förståelse om varandra och om vad det innebär att vara människa.
Kurztitel Kris i forskningsfrågan
Hinzugefügt am 4.6.2020, 16:32:21
Geändert am 5.6.2020, 11:40:27

101 Lära gå
Typ Buch
Autor Malin Lindroth
Ort
Verlag
ISBN
Datum

[Stockholm]
Norstedts
978-91-1-310423-2
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Jag var inne i mitt syskons hus idag. Sängen var bäddad, bokhyllan dammfri,
garderoben stod tom och butter. Och rummet var bara ett rum. Och huset var
bara ett hus. Och mitt syskon bodde inte där längre. Diktsamlingen Lära gå från
1985 är Malin Lindroths debut.
Hinzugefügt am 24.6.2020, 11:03:58
Geändert am 25.6.2020, 10:23:26

101 Maktspelarna : min turné med den svenska överklassen
Typ
Autor
Ort
Verlag

Buch
Bengt Ericson
[Stockholm]
Lind & Co

ISBN 978-91-7861-712-8
Datum 2020

25.06.2020, 11:23
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Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Maktspelarna
Hinzugefügt am 20.5.2020, 13:15:01
Geändert am 8.6.2020, 13:13:02

Tags:
Sverige, Överklassen, Rika

101 Minnestrådar
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Carola Hansson
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018526-8

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Sommaren 1939 anländer sextio judiska ungdomar från Tyskland till en gård
utanför Falun. Här skall de lära sig jordbruk för att snart nå sina drömmars mål,
en kibbutz i det blivande Israel. Men kriget bryter ut och de blir kvar i
Sverige.Carola Hansson låter sin berättelse om tre av dessa tonåringar ta sin
början 1935 i Königsberg. Med sitt lågmält suggestiva språk levandegör hon hur
deras tillvaro successivt slås i spillror av den nazistiska terrorn. Ur studier och
ivriga samtal kring sionismens idéer växer ändå en bräcklig framtidstro - en tro
de kämpar för att bevara också i exilens utsatthet.
Hinzugefügt am 20.5.2020, 13:54:51
Geändert am 8.6.2020, 13:14:03

101 Munktecken i Sverige
Typ Buch
Autor Per Eriksson
Ort [Djurhamn]
Verlag Mesch Consulting
ISBN 978-91-983928-4-5
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

2020
libris.kb.se
24.6.2020, 09:08:16
25.6.2020, 10:25:14

Tags:
Sverige, Klosterväsen-- historia, Munkar-- historia, Teckenspråk-- historia
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101 Offerträdet : fyrtiofyra folkgotiska berättelser
Typ Buch
Autor
Autor
Ort
Verlag

Per Faxneld
Mimmi Strinnholm
Stockholm
Volante

978-91-89043-64-0
2020
libris.kb.se
Gotiska skräcksagor som bygger på svensk folktro och allmogemiljö, av
religionshistorikern Per Faxneld och med illustrationer av Mimmi Strinnholm.
Kurztitel Offerträdet

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Hinzugefügt am 24.6.2020, 10:54:11
Geändert am 25.6.2020, 10:26:25

Tags:
Sverige-- Norrland, Bondekultur, Folktro

Notizen:
Första utgåvan

101 Om man älskar frihet : Tankar kring det politiska
Typ Buch
Autor Nina Björk
Verlag Wahlström & Widstrand
ISBN 978-91-46-23680-1
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Nina Björk har i olika sammanhang skrivit utmanande om politik i tjugofem år.
Inte sällan har hennes åsikter väckt starka reaktioner. Över tid går det att se att
argumentationen har haft en kärna: hennes meningsmotståndare har hävdat att
hon vill bestämma över andra och inskränka individers frihet. Hon själv menar å
sin sida att det redan är så att några bestämmer över andra och att individen
redan är ofri. Den här boken handlar om den kärnan. Det är ett försök att tänka
filosofiskt kring politik och kring människors liv, bortom dagspolitiken.
Kurztitel Om man älskar frihet
Hinzugefügt am 20.5.2020, 14:23:17
Geändert am 8.6.2020, 13:15:01
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101 Ortala bruk : ett järnbruk i Roslagen
Typ Buch
Autor
Autor
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Eva Sundström
Johan Knutsson
Peter Segemark
Inger Strömsten
Stockholm
Bokförlaget Langenskiöld
978-91-88439-70-3
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Ortala bruk i norra Roslagen var länge ett av landets viktigaste järnbruk. Med
människan i centrum skildras nu järnbrukets egen värld i boken om Ortala bruk,
rikt illustrerad med nytaget bildmaterial, kompletterat med äldre foton.
Kurztitel Ortala bruk
Hinzugefügt am 22.6.2020, 11:00:00
Geändert am 25.6.2020, 10:27:32

Tags:
Järnbruk-- historia, Sverige-- Uppland, Roslagen

101 Överlevarna
Buch
Alex Schulman
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018249-6
2020
libris.kb.se
Han trycker telefonen hårt mot örat. Varför ingriper han inte? Han ser ner för
slänten som mynnar ut i sjön. Han ser ladan och bastuhuset och uteplatsen med
det vita plaststolarna, grusstigen som leder upp för berget. Han ser konturerna av
bröderna som försöker döda varandra, en enorm slutscen vid det vattenbryn som
varit fonden för hela historien. Det är ingen värdig final, men kanske väntad.
Hur hade de annars tänkt att detta skulle sluta?Tre bröder åker tvärs över landet,
tillbaka till torpet som ingen av dem besökt på tjugo år, för att sprida sin mors
aska. Alex Schulmans "Överlevarna" är en roman om att återuppleva sin
barndom som vuxen.
Hinzugefügt am 20.5.2020, 13:56:45
Geändert am 8.6.2020, 13:15:53

Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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101 Övre Vasastadens förvandling
Typ Buch
Autor
Autor
Ort
Verlag

Johan Hagesund
Karin Christoffersson
Linköping
Dibb förlag

978-91-982684-2-3
2019
libris.kb.se
Boken handlar om förvandlingen som området runt Industrigatan i Linköping
genomgått: Från utpräglat industriområde till modernt bostadsområde. Boken
innehåller ett dussin företagsporträtt liksom lokalhistoria och en beskrivning av
stadsbyggnadsprojektet.
Hinzugefügt am 24.6.2020, 10:35:15
Geändert am 25.6.2020, 10:28:38

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Stadsplanering, Sverige-- Östergötland -- Linköping, Sverige-- Östergötland, Bostäder,
Bostadsförsörjning, Företag

101 Pulverpionjärerna : den explosiva historien om torkad mjölk
Buch
Andreas Håkansson
Fri Tanke Förlag
978-91-88589-61-3
2020
libris.kb.se
Mjölkpulvret och den pulverisering av vår matkultur som det givit upphov till
väcker starka känslor. Har pulvermaten förstört smaklökarna på oss? Har den
tagit död på glädjen i att laga mat från grunden? Eller har pulvret till och med
förgiftat oss? För att besvara frågorna måste vi börja från början, hos
pulvermjölkens pionjärer och deras passionerade kamp.
Kurztitel Pulverpionjärerna
Hinzugefügt am 4.6.2020, 16:23:08

Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Geändert am 5.6.2020, 11:41:07

101 Rotvälta
Typ Buch
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Autor Tove Alsterdal
Verlag Lind & Co
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am

978-91-7903-336-1
2020
libris.kb.se
20.5.2020, 13:31:14

Geändert am 8.6.2020, 13:17:09

101 Satanskäftarna
Typ Buch
Autor Mons Kallentoft
Verlag Bokförlaget Forum
ISBN 978-91-37-15340-7
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Trettonde boken i Mons Kallentofts hyllade serie om kriminalinspektör Malin
Fors. Det är vår i Linköping. På ett gammalt slagfält hittas en ung man mördad,
och någon verkar ha ätit av hans kropp. Spåren leder Malin Fors och hennes
kollegor i flera olika riktningar. Mannen var homosexuell, och i en tid då
hatbrotten ökar kan det vara ett motiv. Eller har mordet med hans framgångsrika
arbete som kemist att göra? När ytterligare en homosexuell man hittas död,
börjar Malin frukta att en sadistisk seriemördare går lös. Medan oron sprider sig
i staden för utredningen henne allt längre bort, ut i en värld av hänsynslös
girighet. Och i jakten på mördaren tvingas hon möta de egna begär och
svagheter som hon förgäves försöker fly ifrån.
Hinzugefügt am 20.5.2020, 14:27:52
Geändert am 8.6.2020, 13:18:10

101 Skisser ur det finska, det ödsliga skånska, ja från Västerbotten
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Buch
Freke Räihä
Malmö
Smockadoll förlag
978-91-89099-02-9

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Dikten tar avstamp i en fjärran skogsvandring och fortsätter sedan in bland
minnen som både har hänt och som ska hända.
Hinzugefügt am 24.6.2020, 11:13:48
Geändert am 25.6.2020, 10:29:56
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101 Spegelmannen
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Lars Kepler
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-016421-8
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung En ung kvinna försvinner när hon är på väg hem från skolan. Fem år senare
hittas hon mördad på en lekplats mitt i Stockholm. Via övervakningskameror
lyckas Joona Linna spåra ett ögonvittne. När det visar sig att vittnet är en
psykiskt sjuk man som inte har några som helst minnen av det han såg tar Joona
kontakt med hypnotisören Erik Maria Bark.Spegelmannen är den åttonde boken
med Joona Linna.
Hinzugefügt am 20.5.2020, 14:05:40
Geändert am 8.6.2020, 13:19:11

101 Sundets röda nejlikor : hur svensk polis och Helsingörs syklubb räddade
danska flyktingar under andra världskriget
Typ Buch
Autor Conny Palmkvist
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Bokförlaget Forum
978-91-37-15426-8
2020
libris.kb.se

Zusammenfassung En grupp danska motståndsmän och svenska säkerhetspoliser riskerade livet för
att rädda så många som möjligt över Öresund ur nazisternas klor. Danskarna gav
sig själva täcknamnet Helsingörs syklubb, och med hjälp av poliserna i
Helsingborg lyckades man fram till sommaren 1944 forsla över nästan 1 500
motståndsmän och flyktingar till Sverige. Syklubbens oförvägne skeppare Erling
Kjaer, som på nätterna dödsföraktande kryssade över Öresund i liten motorbåt
mellan minfält och tyska jagare, kallades den röda nejlikan. Det här är
berättelsen om hur han och de andra nejlikorna ställde upp för sina
medmänniskor när nöden så krävde, ofta med risk för sina egna liv. För att det
var det enda rätta att göra. För anständighetens skull.
Kurztitel Sundets röda nejlikor
Hinzugefügt am 20.5.2020, 14:29:07
Geändert am 8.6.2020, 13:23:00

101 Tritonus
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Typ Buch
Autor Kjell Westö
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018218-2
2020
libris.kb.se

Zusammenfassung Stjärndirigenten Thomas Brander har låtit bygga en överdådig villa ute i
skärgården. I Casa Tritonus ska han koppla av från de tärande arbetsresorna,
men självbilden är inte vad den varit, och efter en rad motgångar i yrkes- och
kärlekslivet kan det dyrköpta palatset inte lugna nerverna. En alltför utåtriktad
och nyfiken granne blir också ett hot mot sinnesfriden.Till slut finner Brander
och grannen, skolkuratorn och amatörmusikern Reidar Lindell, ändå en
gemensam ton i umgänget, och en kärv vänskap uppstår mellan dem. Med
Lindell följer också invånarna i Ravais och deras inbördes relationer, som till
slut blir också Branders angelägenhet. Ute i skärgården kan man inte fly in i
anonymiteten, här delar man varandras glädje och sorg. Här sitter man i samma
båt också när den läcker.Tritonus är den musikaliska termen för det dissonanta
djävulsintervallet, och romanen Tritonus pendlar mellan harmoni och dissonans,
i sökandet efter svaren på några akuta frågor: hur kan vi leva tillsammans, med
alla våra olikheter, i en tid som vår? Finns det försoning och botgörelse, innan
allt är försent? Kjell Westös nya roman är en modern och oemotståndlig
skärgårdsberättelse – om musik och gemenskap, framgång och ensamhet –
tecknad med lika delar värme och allvar.
Hinzugefügt am 20.5.2020, 14:09:09
Geändert am 8.6.2020, 13:20:05

101 Under tiden
Typ Buch
Anna Hallberg
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018220-5
2020
libris.kb.se
Det finns en öppenhet i rädslan och kärleken och våldet, en rak stillhet. Att bära
genom korsningen, tunnelbanan, begravningar, förvirringen. Att bära
matkassarna. Ett omhändertagande som sker och inte sker. Att göra förlusten
synlig. Om att hålla och att gå. "Under tiden" är en diktsamling i tre delar.
Texten kliver igenom boken och ut.
Hinzugefügt am 20.5.2020, 13:56:10

Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Geändert am 8.6.2020, 13:21:08
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101 Upplysningens element : materia och världsbild under 1600- och 1700talet
Typ Buch
Autor Hjalmar Fors
Autor Lisa Sjösten
Ort Stockholm
Verlag Fri Tanke
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel

978-91-88589-46-0
2020
libris.kb.se
Upplysningens element

Hinzugefügt am 18.6.2020, 13:11:53
Geändert am 19.6.2020, 10:04:30

Tags:
Sverige, Gruvbrytning-- historia, Kemi-- historia, Materia, Upplysningsfilosofi

101 Vänster hand och motsols. Magiska riter från förr
Typ Buch
Bengt af Klintberg
Ellerströms förlag AB
978-91-7247-592-2
2020
libris.kb.se
Om du har blivit gastkramad ska du släppa ett glödande kol mellan kroppen och
linnet. Vill du bli allvetande ska du koka och äta en vit orm. Dessa är några av
de hundra magiska riter som Bengt af Klintberg med vetenskaplig tyngd och lätt
hand beskriver i ”Vänster hand och motsols”. En del har bevarats i muntlig
tradition sedan förkristen tid, andra är hämtade från handskrivna
svartkonstböcker.
Hinzugefügt am 4.6.2020, 15:49:34
Geändert am 5.6.2020, 11:41:59

Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 Världen, Sverige och barnen : internationell påverkan på svensk
barnpolitik under välfärdsstatens framväxt i mellankrigstidens tidevarv
Typ Buch
Autor Joel Löw
URL http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-165444
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Reihe Linköping Studies in Arts and Sciences 789
Ort Linköping
Verlag
ISBN
Datum
Heruntergeladen am

Linköpings universitet, Institutionen för Tema
978-91-7929-839-5
2020
18.6.2020, 11:17:23

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I den här avhandlingen granskas framväxten av den svenska välfärdsstaten i
ljuset av internationell påverkan och kunskapsutbyten med andra länder.
Avhandlingen handlar om barnavårdsavdelningen inom Svenska fattigvårdsoch barnavårdsförbundet och den reformpolitik som fördes inom avdelningen
under 1920- och 1930-talen – det vill säga det tidevarv då den den svenska
välfärdsstaten formerades. Studien tar sin utgångspunkt i det teoretiska och
metodologiska ramverket histoire croisée , vilket innebär att aktörer tillskrivs
en betydande roll i inter- och transnationella processer av olika slag. Ett fokus
har därför varit att studera olika aktörers urval av vetenskapliga rön,
erfarenheter och idéer som legat till grund för deras utsagor om hur
barnpolitiken bäst borde utformas. Genom att tillämpa kritisk ideologianalys
har målet varit att förstå hur värderingar, verklighetsbeskrivningar och
handlingsrekommendationer underbyggdes genom olika urval och argument.
Studien visar att diskussioner om barns välfärd var en del av ett omfattande
internationellt utbyte av idéer, erfarenheter och vetenskapliga rön. En vision
bland företrädare för Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet var att
Sverige skulle förändras till ett bättre samhälle genom sådana samarbeten och
utbyten. I den processen gjordes också val av vilka frågor och vilka
erfarenheter man ville låta sig inspireras av, vilket gav stöd till strävanden
efter att stärka den svenska statens ansvar och till att barns välfärd skulle
byggas upp med det som ansågs som rationella, moderna och anti-auktoritära
metoder. Framtidens barn skulle fostras till att bli bärare av demokratiska
värden i en värld större än Sverige.
Kurztitel Världen, Sverige och barnen
Hinzugefügt am 18.6.2020, 11:17:23
Geändert am 19.6.2020, 10:05:33

Tags:
Barn-- politiska aspekter, Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet

Notizen:
Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2020
Upplaga 1

101 Vems är gatan i Göteborg?
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Typ Buch
Autor Claes Rydholm
Ort
Verlag
ISBN
Datum

[Stockholm]
Trafik-nostalgiska förlaget
978-91-88605-42-9
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Hur många var systrarna Nonnen? Vilken landshövding i Göteborg blev avsatt
från sitt ämbete? Var bakade Hilma Andersson sina goda brännvinslöv? När
levde Sveriges första telegrafist? Svaren finns ibland de mer än 800 namn som
är samlade i Vems är gatan i Göteborg?
Hinzugefügt am 24.6.2020, 09:10:54
Geändert am 25.6.2020, 10:35:34

Tags:
Sverige-- Göteborg, Väg- och gatunamn, Berömda personer

101 Vingar av silver
Typ
Autor
Ort
Verlag

Buch
Camilla Läckberg
Stockholm
Forum

978-91-37-15271-4
2020
libris.kb.se
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 20.5.2020, 14:33:40
Geändert am 8.6.2020, 13:21:57

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Kvinnor, Hämnd, Faye (fiktiv gestalt), Svek
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103 I skuggan av Etna
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Jan Mårtenson
Wahlström & Widstrand
978-91-46-23678-8
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Äntligen! Francine har sagt ja till Johan Kristian Homan!Bröllopsresan går till
Sicilien. Men det som börjar i glädje förbyts i tragedi. Narkotikasmuggling, en
praktikants mystiska död och en internationell byggfirmas mörklagda affärer är
ingredienser i Jan Mårtensons nya bok om den stillsamme antikhandlaren i
Gamla stan.Kultur, historia, siciliansk mat och vin och Homans humoristiska
observationer och samhällskritik bidrar till den färgstarka berättelsen.
Hinzugefügt am 20.5.2020, 14:21:32
Geändert am 8.6.2020, 13:25:31

103 Dikter 1959-1972
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Göran Sonnevi
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018555-8

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Dikter 1959-1972 är en samlingsvolym som omfattar Göran Sonnevis sex första
diktsamlingar: Outfört (1961) Abstrakta dikter (1963) Ingrepp - modeller (1965)
Och nu! (1967) Det måste gå (1970) Det oavslutade språket (1972).Göran
Sonnevi, född 1939 i Lund, engagerar sig lidelsefullt mot kapitalism och
imperialism medan han registrerar sitt privata liv som det är, upphängt mitt i
världen. Sonnevi utvecklas i sina senare episka diktsviter till en
gränsöverskridande och gränslös poet: kärleksdiktare och kosmolog, mystiker
och matematiker.
Hinzugefügt am 20.5.2020, 14:08:02
Geändert am 8.6.2020, 13:27:42

103 Dödsuret
Typ Buch
Autor Kjell Eriksson
Verlag Ordfront Förlag
ISBN 978-91-7775-119-9

25.06.2020, 11:23

Zotero-Bericht

28 of 51

zotero://report/library/collections/MVUQHEUP/items?sort=title&direc...

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 26.5.2020, 14:48:25
Geändert am 8.6.2020, 13:28:42

103 En dramatikers dagbok 2015-2019
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Lars Norén
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018301-1

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung 27 augusti 2015Om någon förblir uthållig nog att fortsätta läsa den här boken
beror det nog på samma vilja som jag har i min uthållighet att fortsätta att skriva
den, det vill säga leva.27 februari 2019Mitt liv skulle vara tråkigt om det inte
vore mitt. – Hur har jag inte längtat efter det tråkiga, enahanda, enkla,
vardagliga, återkomsten i upprepningen som kan formuleras i filosofiska termer.
Snart skall jag inte längre kunna skilja på upprepning och återkomst. Samma
rum stiger jag in i för andra gången, därför att det kommer tillbaka till mig, där
jag kan dagligen glädja mig åt det heliga dramat.
Hinzugefügt am 20.5.2020, 14:08:39
Geändert am 8.6.2020, 13:29:59

103 Hushållsbok för Stensböle gård : recept, råd och huskurer från 1700-talet
Typ Buch
Autor Märtha Norrback
Reihe Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Verlag Svenska litteratursällskapet i Finland
ISBN 978-951-583-508-6
Datum
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

2020
Hushållsbok för Stensböle gård
18.6.2020, 10:13:58
25.6.2020, 10:38:51

Anhänge
Hushållsbok för Stensböle gård | Helle-biblioteken | Finna.fi

103 Ingenjörerna

25.06.2020, 11:23

Zotero-Bericht

29 of 51

zotero://report/library/collections/MVUQHEUP/items?sort=title&direc...

Typ Buch
Autor Gunnar Wetterberg
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018074-4
2020
libris.kb.se

Zusammenfassung Ingenjörerna är sammanflätade med Sveriges moderna historia. De var ett par
tusen i slutet av 1800-talet, de är flera hundratusen nu. Genom snilleföretagen
gjorde de Sverige rikt, i folkhemmet konstruerade de den grundläggande
välfärden – vatten och avlopp, kollektivtrafik, ljus över landet … De ledde
rationaliseringsrörelsen, de påverkade samhällsanalysen. Efter andra
världskriget blev Sveriges upprustning drivkraften i teknikens utveckling, idag
sporras den av spel och musik. Med kärnkraften fick ingenjörernas auktoritet en
törn, nu kan de bidra till att rädda klimatet. Gunnar Wetterberg skildrar den
svenska ingenjörskonstens framväxt, utveckling och inflytande i hela samhället.
Hinzugefügt am 20.5.2020, 13:58:20
Geändert am 8.6.2020, 13:26:39

103 Inget är alltid för sent
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Magnus William-Olsson
Wahlström & Widstrand
978-91-46-23688-7
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Dikterna i Magnus William-Olssons nya samling "Inget är alltid för sent"
handlar om vår tid, om politik, sanning och frihet i de sociala mediernas,
övervakningens och raseriets era. Men också om begär, åtrå och åldrande, om att
leva med de redan döda och de ännu ofödda. Sapfos grekiska och Alejandra
Pizarniks spanska och Beyoncés engelska är bara några av de språk som klingar
strax under dikternas yta.
Hinzugefügt am 20.5.2020, 14:23:57
Geändert am 8.6.2020, 13:31:10

103 Kälda
Typ Buch
Autor Birgitta Lillpers
Ort Malmö
Verlag Pequod Press
ISBN 978-91-86617-57-8
Datum 2020
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Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Birgitta Lillpers skriver platsens poesi, och aldrig mer så än i Kälda, som både
beskriver en högst konkret källa dit man går och hämtar vatten, dit djuren
kommer för att dricka och källan som metafor, att ösa ur. Kälda handlar också
om att nöja sig med det som finns, här, rätt under näsan. Den är både sinnligt och
sinnrikt, en naturlyrik som gör poesin även till en naturupplevelse.
Hinzugefügt am 24.6.2020, 10:52:09
Geändert am 25.6.2020, 10:40:15

103 Kärlek och främlingskap
Typ Buch
Autor Theodor Kallifatides
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-018316-5
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Christo har lämnat sina föräldrar i Athen och flyttat till Stockholm. Det är
sextiotal och det nya studielånet ger honom möjlighet att studera idéhistoria på
universitetet – något han alltid velat göra.Men han är alltför ensam i Stockholm.
Det räckte inte att lära sig språket, han måste byta inälvor också. Grekland finns
i hans hjärna och hjärta, i hans humor och i alla hans val, men när han möter
Rania vänds alla begrepp upp och ned.Kärlek och främlingskap är en varm och
humoristisk berättelse om en passion med förhinder och om svenskar och
invandrare i ett Sverige som fanns för inte så länge sedan.
Hinzugefügt am 20.5.2020, 14:02:21
Geändert am 8.6.2020, 13:32:07

103 Läppstifterska
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Buch
Fredrik Ekelund
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018184-0
2020
libris.kb.se

Zusammenfassung du är hon, honär du,säjer hon, säjer du"Läppstifterskas" dikter är skärvor ur
verkliga livet. I centrum står författarens nyupptäckta transidentitet.
Erfarenheten av att plötsligt vara en annan, av att vara två. Fredrik Ekelund
söker tecken i sitt forna liv. Fanns en dubbelhet där om han bara tittat
noggrannare? Och nu, i efterhand, ser han också att det kanske funnits andra runt
omkring som delat denna erfarenhet med honom. Men som aldrig vågat prata
om det."Läppstifterska" är Ekelunds första diktsamling sedan 1995.
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Hinzugefügt am 20.5.2020, 14:06:36
Geändert am 8.6.2020, 13:33:23

103 Martin P : minnesteckning
Typ Buch
Autor Jesper Svenbro
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Svenska Akademien
978-91-7819-645-6
2020
libris.kb.se

Kurztitel Martin P
Hinzugefügt am 20.5.2020, 14:05:02
Geändert am 8.6.2020, 13:34:27

103 Nattligt symposion, Sölvegatan 2
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Jesper Svenbro
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018519-0
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung När C.F. Hill placerar gudinnan Artemis i fokus på den bläckteckning Jesper
Svenbro valt till omslag för sin nya diktsamling kan han ha haft hennes
spänstiga marmorgestaltning på Louvren i tankarna men även den
gipsavgjutning som fanns på promenadavstånd i Lund. I själva boken är Artemis
lika centralt placerad genom att tillhandahålla den figur som låter Platon tänka
skriftmediet, botemedel eller gift allteftersom, — också sedan budet om det
sensationella Sapfofyndet 2014 interpunkterat framställningen och den
avslutande diktsviten bytt fokus till Akademien, den svenska och den antika,
metaforiskt.
Hinzugefügt am 20.5.2020, 14:04:29
Geändert am 8.6.2020, 13:35:52

103 Ofärdsår på Åland - till 300-årsminnet av en nödtvungen migration :
seminarium till 300-årsminnet av den stora massflykten : migrationen under
Stora ofreden från Åland till Sverige
Typ Buch
Autor Eva Meyer
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Reihe Ålands Emigrantinstitut Publication Series
Ort Mariehamn : Ålands Emigrantinstitut Publication Series
ISBN
Datum
Signatur
Extra
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

978-952-67684-5-8
2018
bestellt
Series Title: Ålands Emigrantinstitut Publication Series
Library Catalog - katalog.ub.uni-kiel.de
Ofärdsår på Åland - till 300-årsminnet av en nödtvungen migration
4.6.2020, 13:39:04
5.6.2020, 11:43:06

Anhänge
Library Catalog Entry Snapshot
Link to Library Catalog Entry

103 Planeternas skyddslingar : Zacharias Topelius skrifter 9
Typ Buch
Autor Zacharias Topelius
Reihe
Verlag
ISBN
Datum

Zacharias Topelius skrifter
Svenska litteratursällskapet i Finland
978-951-583-511-6
2020

Kurztitel Planeternas skyddslingar
Hinzugefügt am 18.6.2020, 09:59:18
Geändert am 25.6.2020, 10:56:15

Anhänge
Planeternas skyddslingar | Helmet-kirjastot | Finna.fi

103 Sagor i urval
Typ Buch
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Zacharias Topelius
Ninni Kairisalo
Appell Förlag
978-91-984961-6-1
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zusammenfassung Sov du lilla videung, Lasse liten och Hallonmasken har sjungits och lästs av
generationer i hela Norden. Topelius klassiska sagor, visor och dikter får en
nytolkning genom illustrationer av Ninni Kairisalo. Ges ut i samarbete med
Svenska litteratursällskapet i Finland.
Hinzugefügt am 18.6.2020, 10:10:48
Geändert am 25.6.2020, 10:42:00

103 Sorgsna ögon : brev till Gunnel Bergström 1930-1934
Typ Buch
Autor Gunnar Ekelöf
Autor
Autor
Autor
Verlag

Johan Svedjedal
Johan Svedjedal
Pia-Kristina Garde
Ellerströms förlag AB

ISBN 978-91-7247-591-5
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Gunnar Ekelöf och Gunnel Bergström var ett par under några år i början av
1930-talet, då Ekelöf ännu inte debuterat som författare. Relationen var
komplicerad, fylld av slitningar och missförstånd. Under dessa år skrev Ekelöf
en stor mängd brev till Bergström. I centrum finns en kärlekshistoria som i
efterhand ter sig undergångsdömd, men som samtidigt präglas av hopp, ömhet
och omsorg.
Kurztitel Sorgsna ögon
Hinzugefügt am 4.6.2020, 15:53:22
Geändert am 5.6.2020, 11:44:05

1809-2009 : kontakter knyts, bryts, återknyts = contacts tied, untied, retied :
konferensföredragen presenterade under riksomfattande XV Finlandssvenska
släktforskarkonferensen & Åländskt släktforskarmöte den 9-11 oktober 2009 i
Mariehamn
Typ Buch
Ort Mariehamn
Verlag Ålands emigrantinstitut
ISBN 978-952-67684-3-4
Datum 2013
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Konferensföredrag presenterade under riksomfattande XV Finlandssvenska
släktforskarkonferensen och åländskt släktforskarmöte den 9-11 oktober 2009 i
Mariehamn. 200-årsjubileet till minnet av att östra rikshalvan, Finland, rycktes
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loss från kungariket Sverige högtidlighölls med en släktforskarkonferens mera
omfattande än vanligt. Här presenteras de föredrag som framfördes under
jubileumskonferensen i Mariehamn 2009.
Kurztitel 1809-2009
Anzahl der Seiten 193
Hinzugefügt am 4.6.2020, 13:28:30
Geändert am 4.6.2020, 13:30:48

Tags:
Historia, Släktforskning, Finland-- Åland

att leva som råtta en råtta utan hjärta ett hjärta gjort av skit
Typ Buch
Autor Agnes Ivarsson
Ort Malmö
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Anti förlag AB
978-91-983826-7-9
2019
libris.kb.se

Anzahl der Seiten 20
Hinzugefügt am 5.6.2020, 12:40:17
Geändert am 5.6.2020, 12:40:26

Notizen:
= Rez. in Lyrikvännen

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 5.6.2020, 11:50:28
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Tags:
Sverige, Sparbanker, Sparbanker-- historia, Swedbank

Notizen:
Första upplagan

Biographical & professional data for Finnish merchant skipper August
Wilhelm Fredriksson Riedell in Russian-American company service 1846-1861
Typ Buch
Autor Maria Jarlsdotter Enckell
Reihe Ålands emigrantinstitut publication series
Verlag Ålands emigrantinstitut
ISBN 978-952-67684-1-0
Datum 2012
Zusammenfassung I skriften kartläggs en av många finländska sjökaptener med långvarigt
engagemang i Rysk-amerikanska kompaniets tjänst och verksam på rutten
Kronstadt – Ryska Amerika åren 1846-1861. Framträder gör även många av
hans samtida i kompaniets tjänst.
Anzahl der Seiten 60
Hinzugefügt am 4.6.2020, 13:29:31
Geändert am 4.6.2020, 13:30:26

Tags:
Åland, Sjötransporter (udk 656.6)

Anhänge
Biographical & professional data for Finnish merchant skipper August Wilhelm Fredriksson
Riedell in Russian-American company service 1846-1861 | Nationalbiblioteket | Finna.fi

Dagböcker och brev 1962 - 1974
Typ Buch
Autor Lena Nyman
Autor Isabel Andersson
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Ellerströms förlag AB
978-91-7247-590-8
2020
libris.kb.se
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Zusammenfassung Några år innan skådespelerskan Lena Nyman gick bort fattade hon det ovanliga
beslutet att låta sina privata dagböcker tillgängliggöras för eftervärlden den dag
hon dog. Texterna i dagböckerna har en litterär intensitet och behandlar teman
som konflikten mellan kärlek och karriär, förhållandet till kropp, klassbakgrund,
konstnärskap, ensamhet och frigörelse. Dagböckerna ger en unik möjlighet att
lära känna en skådespelare som var före sin tid och som hade ett djupt
konstnärligt förhållningssätt till att utforska sig själv och världen.
Hinzugefügt am 4.6.2020, 15:52:21
Geändert am 4.6.2020, 15:53:22

De rättslösa
Typ Buch
Autor Malin Thunberg Schunke
Ort Stockholm
Verlag Piratförlaget
ISBN 978-91-642-0594-0
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung När några unga utländska säsongsarbetare försvinner på den italienska
landsbygden startas en internationell utredningsgrupp med Ester Edh och Fabia
Moretti i spetsen. Spåren leder till en enslig gård ägd av en välkänd maffialedare
och den karismatiske polisen Corrado Sanna fattar det kontroversiella beslutet
att skicka dit en undercoveragent.?Bakom en mur av tystnad uppdagas sakta en
verksamhet präglad av grymhet och en farlig katt-och-råtta-lek börjar, med ett
brottssyndikat som inte tycks ha något att förlora...?
Hinzugefügt am 24.6.2020, 11:10:39
Geändert am 24.6.2020, 11:10:39

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

Notizen:
= Krimi, 1 Titel

Efter coronan - svensk modell i kris : övertro på marknaden ersatte övertro på
politiken : konsekvenser och vägar framåt
Typ Buch
Autor Ulf Dahlsten
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Ort Stockholm
Verlag Ekerlids förlag
978-91-88849-65-6
2020
libris.kb.se
För fyrtio år sedan skakades den svenska modellen av en svår kris. I ett
dramatiskt paradigmskifte anammades marknadsliberalism och valfrihet.
Omprövningen blev lika genomgripande som den var nödvändig. Mer marknad
och mindre politik skulle rätta till missförhållanden som för lite brukarinflytande
och missbruk av försäkringssystem. Så blev det också. Mycket har blivit bättre,
valmöjligheter har ökat och verksamheter effektiviserats. Globaliseringen och
teknikutvecklingen har dessutom lyft hundratals miljoner ur fattigdom i
utvecklingsländerna och till många framsteg som gynnat oss i västländerna. För
socialdemokratin blev paradigmskiftet dock något av en katastrof. Människor
har börjat undra om de socialdemokratiska partierna, inte bara det svenska,
fortfarande står på löntagarnas sida. De har sett ojämlikheten växa när
finansaktörer tjänat miljarder på de oreglerade finansmarknaderna. I sin nyvunna
tro på Penningen tog de svenska politikerna också bort och sänkte kapitalskatter
på arv, gåvor och fastigheter men behöll höga skatter på arbete. Skall
socialdemokratin och andra progressiva krafter återfinna sin relevans behövs
dock något mer. Inte en återgång till något gammalt. Utan en progressiv agenda
för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart, öppet och globalt samhälle,
ett samhälle där alla känner sig sedda, delaktiga och behövda och där övertron
på marknaden ersatts av en balanserad syn på samspelet mellan politik och
marknad. Ulf Dahlsten var statssekreterare hos Olof Palme 1984-86 då
paradigmskiftet inleddes. Han har doktorerat på den globala marknadsekonomin
och haft ledande befattningar inom offentlig förvaltning och näringsliv.
Kurztitel Efter coronan - svensk modell i kris

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Hinzugefügt am 4.6.2020, 15:43:13
Geändert am 4.6.2020, 15:43:50

Tags:
Sverige, Socialdemokrati-- historia, Ekonomisk politik-- historia, Marknadsekonomi-- historia,
Socialliberalism-- historia

En föglöemigrants memoarer
Typ Buch
Autor Hjördis M. Sundblom
Verlag
ISBN
Datum
Zusammenfassung
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PQR-kultur
952-99218-0-2
2005
The Åland Island born Hjördis M. Sundblom emigrated to America 17 years of
age. She worked in private families among the high society. Later she studied
and was offered a job in the Physical Department at St. Luke/Roosevelt Hospital
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in New York. Her America years offered many experiences and her book
contains not only her personal memories but is also richly illustrated. Hjördis
Sundblom’s long journey lasted 52 years. She returned to the Aland Islands in
1987.
Anzahl der Seiten 120
Hinzugefügt am 4.6.2020, 13:24:12
Geändert am 4.6.2020, 13:33:07

Anhänge
En föglöemigrants memoarer | Åbo Akademis bibliotek | Finna.fi

From the grand duchy of Finland to Sitka, Russian America, territory of Alaska
to Baku & Astrakhan on the Caspian Sea : the journeys of 3 women & 5 men
1859-1895
Typ Buch
Autor Maria Jarlsdotter Enckell
Reihe Ålands Emigrantinstitut Publication Series
Ålands Emigrantinstitut
978-952-67684-2-7
2012
I centrum står ett antal finländare i Ryska Amerika, i Rysk-amerikanska
kompaniets tjänst under de tio sista åren av dettas existens fram till år 1867,
likaså deras vidare öden efter återkomsten efter 10-15 år i Ryska Alaska.
Kurztitel From the grand duchy of Finland to Sitka, Russian America, territory of Alaska
to Baku & Astrakhan on the Caspian Sea
Anzahl der Seiten 91
Hinzugefügt am 4.6.2020, 13:41:06

Verlag
ISBN
Datum
Zusammenfassung

Geändert am 4.6.2020, 13:41:30

Anhänge
From the grand duchy of Finland to Sitka, Russian America, territory of Alaska to Baku &
Astrakhan on the Caspian Sea | Åbo Akademis bibliotek | Finna.fi

Fyrar runt Östersjön
Typ Buch
Autor Magnus Rietz
Ort Stockholm
Verlag Lind & Co
ISBN 978-91-7861-496-7
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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 fyra 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.
Anzahl der Seiten 415
Hinzugefügt am 24.6.2020, 09:29:58
Geändert am 24.6.2020, 09:31:05

Tags:
Östersjön, Fyrar

Notizen:
= Bildband

Gangstervåld : Den nya brottsligheten
Typ Buch
Autor Fredrik Kärrholm
Verlag Fri Tanke Förlag
ISBN 978-91-89139-83-1
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Sverige har ett nytt problem med gängkriminalitet som utmärks av våldsam
brutalitet, hänsynslöshet och ringaktning mot det övriga samhället. Men vi har
också ett gammalt problem med ett svagt rättsväsende och otillräckliga straff.
Som polisman har Fredrik Kärrholm på nära håll bevittnat förortsgängens
brutalitet och svårigheterna med att bekämpa organiserad brottslighet.
Kurztitel Gangstervåld
Hinzugefügt am 4.6.2020, 16:16:40
Geändert am 4.6.2020, 16:16:40

Geopolitikens återkomst : perspektiv från Engelsbergsseminariet 2016
Typ Buch
Autor Kurt Almqvist
Autor Margareta Eklöf
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Ort Stockholm
Verlag Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål
978-91-88717-09-2
2019
libris.kb.se
"Den främsta av krigets oräkneliga välsignelser är dess förmåga att lära ut
geografi", lyder ett gammalt skämt. Trots tekniska framsteg och globalisering
bestäms världsordningen alltjämt av orubbliga geografiska gränser. Hav, floder,
öknar och berg fortsätter att forma världspolitiken. Skulle Ryssland ha agerat
som det gjort - förr eller nu - om det inte varit för den vidsträckta
nordeuropeiska slätten? Skulle Indien och Kina ha sett varandra i ett annat ljus
om inte det väldiga Himalaya hade skilt dem åt? Och skulle Sverige ha kunnat
bevara sin 200-åriga fred om det inte legat tryggt i en buffertzon av vänligt
sinnade grannar? Även politiken präglar i sin tur de värden vi tillmäter geografi
och resurser. Vladimir Putin har kallat Sovjetunionens sammanbrott för 1900talets största geopolitiska katastrof. Geopolitikens fakta har aldrig försvunnit
men den geopolitiska diskursen har återkommit till världsscenen med förnyad
styrka. Uppsatserna i denna volym härrör från Engelsbergsseminariet
Geopolitikens återkomst som hölls 9-11 juni 2016 i Avesta.
Kurztitel Geopolitikens återkomst

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Hinzugefügt am 24.6.2020, 09:55:41
Geändert am 24.6.2020, 09:55:58

Tags:
Geopolitik

I backspegeln : mitt liv med Scania, Volkswagen och Wallenberg
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Leif Östling
Ekerlids
978-91-88849-64-9

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung "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 buss- och 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
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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?”.
Kurztitel I backspegeln
Hinzugefügt am 25.2.2020, 16:05:26
Geändert am 18.6.2020, 17:04:28

Tags:
Sverige, Företagsledare, Östling, Leif, 1945-, Saab-Scania, Svenska Volkswagen, Svenskt näringsliv

Modersmålsprovet i brännpunkten
Typ
Autor
URL
Reihe
Verlag
ISBN
Datum
Extra

Buch
Mona Forsskåhl
https://www.sls.fi/sv/utgivning/modersmalsprovet-i-brannpunkten
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (848)
Svenska Litteratursällskapet i Finland
978-951-583-512-3
2020-05-18T12:45:02+0300
ISBN: 9789515835123

Heruntergeladen am 18.6.2020, 09:56:12
Bibliothekskatalog www.sls.fi
Sprache sv
Zusammenfassung Provet i modersmål har en lång tradition i Finland och är fortfarande det enda
obligatoriska i studentexamen, men trots det finns det lite samlad kunskap om
provet. I denna antologi granskar sju forskare, lärare och språkexperter det
svenska modersmålsprovet och resultaten av det ur ett flertal olika synvinklar.
Undersökningarna bygger på material från tiden före digitaliseringen av
provet i modersmål och litteratur, men aktualiteten är trots det hög. I artiklarna
undersöks finlandssvenska ungas förutsättningar och förmåga att skriva utifrån
givna anvisningar och material, lärares syn på skrivandet i
studentexamensprovet samt arbetslivsrepresentanters syn på vilka
skrivkompetenser som behövs i yrkeslivet.
Hinzugefügt am 18.6.2020, 09:56:12
Geändert am 18.6.2020, 09:57:25

Anhänge
Snapshot
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Narkotikapolitik på villovägar : en motbok
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Gunnar Bergström
Vallentuna
Pedagogkonsult
978-91-89137-85-1

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Sverige har i många år bedrivit det som kallas en restriktiv narkotikapolitik.
Detta innebär bland annat att all befattning med narkotika är olaglig, även själva
bruket av droger. Nu ifrågasätts den politiken. Man pekar på Sveriges höga antal
dödsfall bland missbrukarna. Den svenska linjen sägs vara orsak till dessa
dödsfall. De senaste åren har också ett stort antal skjutningar ägt rum i Sverige
och många av dem gäller narkotikahandel. Det har föreslagits att en
avkriminalisering av missbruket eller en legalisering av all narkotika skulle
minska antalet dödsfall och undanröja marknaden för droghandel och minska
skjutningarna. Men det finns en annan bild. Denna bok är en motbok till denna
nya uppgivna linje inom narkotikapolitiken som ofta kallas ”skademinskning”. I
motboken hävdas att dödstalen i Sverige i första hand beror på en omfattande
social nedrustning och på att missbruksvården fått en medicinsk slagsida. Man
försöker bota missbruket genom att förse missbrukarna med ersättningsdroger.
Sedan den politiken slog igenom har dödstalen för ersättningsdrogerna överstigit
de som dör av olagliga droger. Hur kan detta få fortgå? Boken tar också upp vad
som hänt i de länder som legaliserat droger – narkotikamarknaden har ökat, inte
minskat. Författaren förespråkar en moderniserad restriktiv narkotikapolitik där
fängelse och böter för missbrukare ersätts av en vård som åter har drogfrihet
som mål för missbrukarna. Gunnar Bergström har arbetat med missbrukare
sedan 1974 och är författare bland annat till böckerna ”Kärlek till Döds” och
”Kriminalitet som Livsstil 4.0”.
Kurztitel Narkotikapolitik på villovägar
Hinzugefügt am 24.6.2020, 10:30:45
Geändert am 24.6.2020, 10:30:45

Tags:
Sverige, Narkotikapolitik

Nätterna på Winterfeldtplatz
Typ Buch
Autor Elin Boardy
Ort [Stockholm]
Verlag Wahlström & Widstrand
ISBN 978-91-46-23614-6
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Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Berlin, sent 20-tal – en plats och en tid som är livsbejakande men också farlig.
Hit söker sig tjugoåriga Hedvig från Göteborg och i våningen på
Winterfeldtplatz finner hon den fria tillvaro hon längtat efter. Här håller Heinz
och Florian fester som aldrig tar slut. Här möts de avvikande, de revolutionära,
de hämningslösa. Men på gatorna mullrar det, de brunas maktövertagande
rycker allt närmare.Runt sig har Hedvig flera kärlekar: politiskt aktiva Mina som
blir hennes bästa vän; den allvarlige Erwin med skador från kriget; brittiske
Matthew, som skriver på en roman. Alla kommer de att ha stort inflytande på
Hedvig, även om allt inte är så enkelt som det i förstone verkar. Var finns
friheten och hur ser den ut?
Hinzugefügt am 24.6.2020, 10:43:38
Geändert am 24.6.2020, 10:43:38

Tags:
Tyskland-- Berlin, Sverige-- Göteborg, Bisexualitet

Notizen:
= 3 Titel

Natural elements : the architecture of Arkís Architects
Typ
Autor
Autor
Autor
Autor

Buch
Sigríður Magnúsdóttir
Thomas Lauri
Atli Magnus Seelow
Livio Dimitriu

Ort Stockholm
Verlag Arvinius+Orfeus
ISBN 978-91-87543-72-2
Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung The Icelandic architecture studio Arkís Architects is engaged in the development
of a local knowledge based on sustainable design through a broad range of
approaches such as a local green building council, teaching and publishing. This
book presents a selection of their most important projects, texts and an interview
with representatives of the studio.
Kurztitel Natural elements
Anzahl der Seiten 206
Hinzugefügt am 24.6.2020, 09:33:17
Geändert am 24.6.2020, 09:33:27
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Tags:
Arkitektur, Island, Byggnader, Arkís Architects, Arkitektkontor

Nils Celsius, kyrkan och naturvetenskapen : Nils Celsius avhandling i
perspektiv
Typ Buch
Autor Erik Karlsson
Autor Henricus Cornelis Stempels
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Nils Celsius
Stockholm
Fri tanke
978-91-88589-56-9

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung År 1679 lade Nils Celsius fram sin avhandling Astronomins grundläggande
principer vid Uppsala universitet. Celsius text var vågad; han ansåg att det
religiösa budskapet inte nödvändigtvis borde värderas högre än astronomisk
kunskap på de punkter där astronomisk fakta sade emot sådant som påstås i
Bibeln. Celsius stötte på starkt motstånd från kyrkan och teologerna:
disputationen blev inställd och han blev utsatt för förhör i en kätteriliknande
process. Astronomins grundläggande principer var ett provocerande inlägg i en
debatt som påbörjats över hundra år tidigare, när Nicolaus Copernicus påstått att
jorden inte var världsalltets medelpunkt. I boken Nils Celsius, kyrkan och
naturvetenskapen sätts avhandlingen i ett vetenskapshistoriskt och filosofiskt
sammanhang, och vävs samman med en biografisk skildring av Nils Celsius liv
och samtid. Trots att avhandlingen var ett viktigt inlägg i debatten om
Copernicus världsbild i Sverige har den aldrig tidigare översatts
populärvetenskapligt från latin till svenska. Erik B. Karlsson har verkat som
professor i fysik vid Uppsala universitet. Eric Stempels är astronom och forskare
vid institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet.
Kurztitel Nils Celsius, kyrkan och naturvetenskapen
Hinzugefügt am 22.6.2020, 10:57:46
Geändert am 22.6.2020, 10:59:20

Tags:
Sverige, Religion och vetenskap, Astronomi, Avhandlingar, Celsius, Nils, 1658-1724

Ödesmark
Typ Buch
Autor Stina Jackson
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Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-018636-4
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung "Ödesmark" är nominerad till Årets bok 2020.Vårvintern håller sitt grepp om
Ödesmark, den lilla byn utanför Arvidsjaur. Flera av gårdarna är övergivna,
lämnade åt ett långsamt förfall. I ett av husen bor Liv med sin gamla pappa
Vidar och tonårssonen Simon. De utgör en säregen familj, Liv känner
grannarnas blickar, på samma sätt som hon känner kundernas stirrande när hon
jobbar kvällsskift på bensinmacken. Alla tycks fråga sig varför Liv har stannat
med sin pappa, vad som håller henne kvar i detta bortglömda hörn av Lappland.
Människor pratar om Vidars förmögenhet, om hur rik han borde vara efter alla
sina skogsaffärer och vilket lätt villebråd familjen är …Efter sitt stora
genombrott med debutboken "Silvervägen" återkommer nu Stina Jackson med
en lika tät som berörande berättelse om människors bundenhet till en plats och
till varandra, om hur våldsamt starka banden kan vara – och om hur svårt det är
att bryta mönster.
Hinzugefügt am 3.6.2020, 16:41:05
Geändert am 3.6.2020, 16:41:05

Notizen:
= Krimi, 1 Titel

Ögonblick från Vejbystrand
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Joakim Lloyd Raboff
[Malmö]
Raboff i Malmö AB
978-91-519-4886-7
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Boken Ögonblick från Vejbystrand är en kärleksförklaring till ett urgammalt
fiskeläge vid Skälderviken på Bjärehalvön i nordvästra Skåne som få känner till
och ännu färre har besökt. Sedan slutet av 1990-talet har svensk-amerikanske
fotografen Joakim Lloyd Raboff varit sommargäst i "Vejby" och dokumenterat
byns vackra och rogivande miljöer vid havet.
Anzahl der Seiten 95
Hinzugefügt am 24.6.2020, 09:32:26
Geändert am 24.6.2020, 09:32:35

Tags:
Fotokonst, Raboff, Joakim Lloyd, 1963-, Sverige-- Skåne -- Vejbystrand
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Ornö under 500 år : historien om en ö i Stockholms skärgård
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Bengt Dennis
Stockholm
Dialogos
978-91-7504-365-4

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
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 24.6.2020, 09:50:15
Geändert am 24.6.2020, 09:50:15

Tags:
Öar-- historia, Stockholms skärgård, Sverige-- Södermanland -- Ornö

Notizen:
Första upplagan

Per-Axel Branner : hans teater, hans filmer
Typ
Autor
Ort
Verlag

Buch
Per Sundström
[Stockholm]
[Vulkan]

ISBN 978-91-89059-14-6
Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung "Måste man vara demonregissör för att bli ihågkommen? En regissör och
teaterchef, som drevs av humanism, lyhördhet, som lyfte fram unga
skådespelare, som regisserade en rad uppmärksammade föreställningar på den
egna Nya Teatern 1940 – 1954 och senare på Dramaten är idag nästan bortglömd
utanför teatervärlden: Per-Axel Branner. Den här boken beskriver hans
omfattande och uppskattade yrkesliv inom svensk film och teater. Honom får vi
inte glömma!" -- Baksida
Kurztitel Per-Axel Branner
Hinzugefügt am 24.6.2020, 09:33:53
Geändert am 24.6.2020, 09:33:53
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Tags:
Sverige, Teaterregissörer, Film-- historia, Teater-- historia, Filmregissörer, Branner, Per-Axel,
1899-1975, Teaterchefer

Runstenar i Sverige
Typ Buch
Autor Linus Karlén
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Stockholm
Lidskälv Förlag
978-91-7819-358-5
2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 24.6.2020, 09:12:20
Geändert am 24.6.2020, 09:12:20

Tags:
Sverige, Runstenar

Skriftställaren : att inte kunna vara sig själv - en levnadsteckning över Arthur
Magnusson från Ytterån i Jämtland
Typ Buch
Autor Magnus Ottelid
Ort [Sverige]
Verlag Glenn Olsson förlag
ISBN 978-91-7819-362-2
Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Skriftställaren och översättaren Arthur Magnusson från Ytterån i Jämtland levde
mellan 1902 och 1975 och var inte bara en språkbegåvning av sällan skådat slag,
utan också en folkbildare och kulturbärare av stor betydelse för sin omgivning.
Hans tillvaro präglades av ett flitigt och idogt arbete med språk, men också i hög
grad av en stor och ångestfylld hemlighet han aldrig vågade avslöja för någon
utom sina dagböcker. När jag upptäckte detta som han uppenbarligen dolde så
väl, framstod många händelser och livsval i ett helt annat ljus. Min respekt och
sympati för Arthur har växt under arbetet, det är väl naturligt när man upplever
sig komma närmare en person. Särskilt om denne så öppet, om än inte med så
många ord, visat upp sina sårbara punkter och sin förtvivlan över hur livet kan te
sig när man inte fullt ut kan vara sig själv och få visa det för hela världen. Denna
levnadsteckning återger inte bara det jag uppfattar som väsentliga delar av
Arthur Magnussons liv, den speglar också på ett sätt min egen resa genom det
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material jag funnit, mina egna reflektioner och upplevelser. /Magnus Ottelid
Kurztitel Skriftställaren
Hinzugefügt am 24.6.2020, 09:40:58
Geändert am 24.6.2020, 09:41:02

Tags:
Sverige, Översättare, Magnusson, Arthur, 1902-1975, Skriftställare

Skulpturerna på Vasa : en berättelse om makt
Typ
Autor
Autor
Ort

Buch
Anna Maria Forssberg
Anneli Karlsson
Stockholm

Verlag Vasamuseet/Statens maritima och transporthistoriska museer
ISBN 978-91-984714-4-1
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung När skeppet Vasa gav sig ut på sin jungfrufärd i augusti 1628 var det utsmyckat
med fler än 700 skulpturer målade i starka färger. I fören kastade sig det
förgyllda galjonslejonet fram med Vasavapnet mellan tassarna. Längs relingarna
slingrade sig havsguden Proteus och på akterkastellet stod vildmän redo med
sina klubbor. Skeppet var översållat av lejon, groteska masker, soldater,
sjöjungfrur och ornament. Högst upp på akterspegeln stod Gustav II Adolf med
händerna utsträckta över sitt folk. Under honom fanns det svenska riksvapnet
och de bibliska hjältarna Gideon och David. Prakten var tänkt att imponera på
åskådarna, men hade också ett tydligt budskap. Skulpturerna skulle förmedla att
Gustav II Adolf var Sveriges rättmätige kung och att han hade Gud på sin sida i
kriget. I boken Skulpturerna på Vasa får läsaren möta Vasas imponerande
skulpturer på nära håll genom spektakulära färgbilder. En rad forskare och
experter presenterar den senaste forskningen om utsmyckningarna. De visar att
berättelsen om skulpturerna också är en berättelse om makt.
Kurztitel Skulpturerna på Vasa
Anzahl der Seiten 181
Hinzugefügt am 8.6.2020, 12:45:21
Geändert am 8.6.2020, 12:45:40
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Socialpolitik : en historisk bakgrund, internationella jämförelser och aktuella
politiska utmaningar
Typ Buch
Autor Jonas Olofsson
Ort Lund
Verlag Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-13712-4
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I Socialpolitik – en historisk bakgrund, internationella jämförelser och aktuella
politiska utmaningar ges ett historiskt och internationellt perspektiv på den
svenska socialpolitikens utveckling, allt från tidigt 1800-tal fram till i dag. Tre
socialpolitiska skeden behandlas. Det första skedet karakteriseras som det
förmoderna skedet. Fattigvården dominerade, men framstod som allt mer
otillräcklig i ljuset av de sociala och samhällsekonomiska utmaningar som följde
på industrialiseringen. Det andra skedet, det moderna, handlar om den statliga
socialpolitikens genombrott under 1930-talet och dess expansion under
decennierna efter andra världskriget. Keynesianskt inspirerad ekonomisk politik
och social ingenjörskonst gav förutsättningar för ekonomisk och social stabilitet.
Flertalet länder byggde ut välfärdsstaten med allt från allmänna
socialförsäkringar, bredare utbildningsinsatser till offentlig vård och omsorg.
Under det som därefter kallas socialpolitikens senmoderna skede, från 1980-talet
och framåt, förändrades förutsättningarna. Produktivitetsökningen har varit
svagare och arbetslösheten högre. Från 1980-talet ifrågasattes välfärdsstaten av
allt starkare nyliberala politiska strömningar. Efterkrigsdecenniernas utveckling
mot minskade inkomstskillnader bröts samtidigt som tillväxtkraften i
ekonomierna försvagades. Socialpolitiken har förändrats i riktning mot ökade
krav på ”försäkringsmässighet” och aktivering, privatisering och
konkurrensutsättning av offentliga verksamheter.
Kurztitel Socialpolitik
Hinzugefügt am 18.6.2020, 11:12:56
Geändert am 18.6.2020, 11:12:58
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Those not Russian Russians : Finlanders & Russian-American Company's
multiethnic Evangelical Lutheran Community in the North Pacific Region
1800-1871 with a postscript covering 1872-1930
Typ Buch
Autor Maria Jarlsdotter Enckell
Reihe Ålands Emigrantinstitut publication series
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Verlag Åland Islands Emigrant Institute
ISBN 978-952-67684-0-3
Datum 2012
Zusammenfassung Identified herein are some key-individuals found in the history of Russian
America, all of them of distinctly non-Russian origin. They are presented with
their correct non-Russian names which they received at baptism at their
Evangelical Lutheran parish Church to which they belonged as recorded into
their parish church records, as well as most all their homeland’s records, firmly
confirming their roots in their homeland’s language and culture – all in sharp
contrast to what has commonly been stated in today’s Russia as well as
published history on Russian America.
Kurztitel Those not Russian Russians
Hinzugefügt am 4.6.2020, 13:33:07
Geändert am 4.6.2020, 13:34:03
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Tidig bankverksamhet i Sverige under industrialiseringsprocessen
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Magnus Andersson
Gidlunds förlag
978-91-7844-430-4
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Under perioden 1850-1920 utvecklades Sverige till en industrination.
Industrialiseringen medförde att kreditmarknaden och bankväsendet
moderniserades och kring affärsbankerna skapades sfärer av anknutna företag.
Bankerna kom att spela en avgörande roll i den ekonomiska utvecklingen.
Hinzugefügt am 4.6.2020, 16:40:37
Geändert am 4.6.2020, 16:40:37

Ung och flykting : berättelser ur livet
Typ Buch
Autor Sandra Eriksson Karlman
Ort Stockholm, Sverige
Verlag BoD - Books on Demand
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ISBN 978-91-7851-090-0
Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Fem ungdomar som av olika anledningar tvingats fly till Sverige. Du får läsa om
varför de flytt, om den många gånger brutala kontakten med
människosmugglare, om hur det är att trängas ihop i natten i en allt för liten
gummibåt över Medelhavet och om att se människor runt omkring dig dö utan
att kunna göra något. Du får läsa om den stora saknaden till deras familjer och
om glädjen över att få vara här i Sverige. Om deras första intryck av vårt land,
om vad som har varit lätt eller svårt med att integreras här och hur de ser på
framtiden. Sorg och glädje, oro och hopp, saknad och tacksamhet, rädsla och
livskraft, allt blandas och ryms i denna bok som belyser hur olika våra
förutsättningar och möjligheter kan se ut beroende på var i världen vi föds.
Kurztitel Ung och flykting
Anzahl der Seiten 91
Hinzugefügt am 24.6.2020, 09:44:04
Geändert am 24.6.2020, 09:44:35

Tags:
Sverige, Flyktingar

Våra liv som youtubers
Typ Buch
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Leif Eriksson
Martin Svensson
[Stockholm]
Lind & Co
978-91-7861-497-4
2019
libris.kb.se

Zusammenfassung Våra liv som youtubers är berättelsen om hur ett kompisgäng från Nacka under
högstadiet spelar in filmklipp på kul och lägger upp på Youtube under namnet
Random Making Movies och hur de sedan i samband med att Youtube
exploderar blir en av de första och största Youtube-grupperna. Medlemmarna
berättar om sina med- och motgångar, om slitningar i gruppen, om avhopp och
om hur det är att bli vuxna tillsammans. Men framför allt handlar Våra liv som
youtubers om hur man överlever som youtuber år 2019.
Hinzugefügt am 24.6.2020, 09:14:48
Geändert am 24.6.2020, 09:15:17
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