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FID Vorauswahl Schweden Juli 2020

101 "Där folket själft är herre" : berättelsen om Norrtälje Folkets hus och
Folkets park
Typ Buch
Autor Hans Landberg
Ort Norrtälje
Verlag Norrtälje bibliotek förlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel

978-91-984298-5-5
2020
libris.kb.se
"Där folket själft är herre"

Hinzugefügt am 8.7.2020, 13:18:41
Geändert am 8.7.2020, 16:13:38

Tags:
Folkets hus, Folkparker, Sverige-- Uppland -- Norrtälje

101 80 grader från Varmvattnet
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Karin Alfredsson
Brombergs
978-91-7809-133-1
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 6.7.2020, 16:41:34
Geändert am 7.7.2020, 08:34:29

101 År : historiker berättar
Typ Buch
Autor
Autor
Verlag
ISBN

Anna Götlind (red.)
Magnus Linnarsson(red.)
Appell Förlag
978-91-985485-2-5

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Från 1250 till 1983. Tjugoen historiker lyfter fram enskilda öden och händelser
ur det förflutna. De berättar om när kungen strejkade, om kyrkoherde Mellander,
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om kupongfifflare, om Caveforsaffären och mycket annat.
Kurztitel År
Hinzugefügt am 3.7.2020, 11:53:44
Geändert am 8.7.2020, 16:15:44

101 Året med 13 månader
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Åsa Linderborg
Bokförlaget Polaris
978-91-7795-374-6

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Året med 13 månader är en dagbok från hösten 2017 till hösten 2018. Det är ett
dramatiskt år i Sverige, med stora konflikter runt populismen, yttrandefriheten,
metoo och Svenska Akademien. Boken är en självprövande, polemisk skildring
av offentligheten och en kvinna i dess mitt, av ställningstaganden, svek, tvivel
och känslor kring mediernas makt och det oundvikliga åldrandet.
Hinzugefügt am 3.7.2020, 15:15:39
Geändert am 8.7.2020, 16:16:08

101 Arkeologiska fantasier
Typ Buch
Autor Stig Welinder
Autor Marianne Ling
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Falun
Finnbygdens förlag
978-91-88644-40-4
2017
libris.kb.se

Hinzugefügt am 24.6.2020, 16:32:44
Geändert am 8.7.2020, 16:17:10

Tags:
Arkeologer i litteraturen

101 Arktiska spår : Natur och kultur i rörelse
Typ Buch
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Autor Lotten Gustafsson Reinius
Verlag Nordiska Museets Förlag
978-91-7108-612-9
2020
libris.kb.se
En mångröstad exposé av hur vardagsliv, landskap och klimat i Arktis bryts
genom historia, samtid och framtid. Museisamlingar, isar och jorden själv öppnar
sina arkiv och ibland passeras gränser även till andra världar.
Kurztitel Arktiska spår

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Hinzugefügt am 30.6.2020, 13:04:14
Geändert am 3.7.2020, 10:49:00

101 Backarna : liv och historia i en förstad
Typ Buch
Autor Anna-Margrethe Thagaard
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Malmö
Kira förlag
978-91-87875-36-6
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Stadsdelen Kirseberg i Malmö kallas i folkmun Backarna. Den växte fram som
en förstad under industrialismens genombrott under andra halvan av 1800-talet.
På 1970-talet hotades de äldsta delarna av totalsanering, men utvecklingen
vändes långsamt. Boken har tre delar: Kirsebergs framtid, Kirsebergs historia och
Livet på Backarna, som utkom första gången 1985.
Kurztitel Backarna
Hinzugefügt am 26.6.2020, 16:02:41
Geändert am 3.7.2020, 10:52:03

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

101 Blodsbörd
Typ Buch
Autor Åke Smedberg
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Mai Linh förlag
978-91-87693-43-4
2020
libris.kb.se
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Zusammenfassung John Nielsen följer sin bäste vän till graven. I sorgen finns en känsla av att ha
blivit övergiven, ja, sviken. Att någon gett sig av utan ett ord till avsked. Men
frågorna hopar sig kring vad han egentligen vet om vännen: Hade denne sidor
som han aldrig känt till? Och handlar det ens om ett naturligt dödsfall? John
Nielsen börjar följa spåren bakåt i tiden, spår som tycks leda honom allt längre
bort från den människa han trodde sig känna. Blod av mitt blod är en tät
berättelse där händelser i det förflutna stiger till ytan med en ödesmättad kraft.
Plötsligt finner sig John Nielsen indragen i jakten på en skuggfigur; frågan är vem
som jagar vem. [Elib]
Hinzugefügt am 30.6.2020, 12:25:52
Geändert am 3.7.2020, 10:53:11

101 Boken om Beck och Sjöwall Wahlöö och tiden som for
Typ Buch
Autor Johan Erlandsson
Verlag Piratförlaget
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am

978-91-642-0628-2
2020
libris.kb.se
3.7.2020, 14:29:15

Geändert am 8.7.2020, 16:18:15

101 Borde hålla käft : en bok om Märta Tikkanen
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Johanna Holmström
Norstedts
978-91-1-310944-2
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Sedan Märta Tikkanen debuterade som författare för 50 år sedan har hon varit
omskriven, omtalad, ibland bespottad, men mest av allt älskad. Nu kommer den
första stora biografin om henne. Märta Tikkanen var en stark företrädare för
andra vågens feminism, samtidigt som hennes liv länge präglades av det
komplicerade äktenskapet med Henrik Tikkanen, skildrat i sjuttiotalsklassikern
Århundradets kärlekshistoria. Hur kan en kvinna kalla sig själv feminist, kämpa
för kvinnors rättigheter och jämställdhet och på samma gång offra så mycket för
en man? Johanna Holmström skriver om Märta Tikkanens liv och författarskap,
sett genom männen, väninnorna, barnen och skrivandet. Borde hålla käft låter
oss komma nära en av våra stora författare.
Kurztitel Borde hålla käft
Hinzugefügt am 7.7.2020, 09:52:31
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Geändert am 8.7.2020, 16:20:59

101 Brytningstid : hur gruvan blev en ödesfråga
Typ Buch
Autor Marcus Priftis
Verlag Natur & Kultur Allmänlitteratur
978-91-27-15915-0
2020
libris.kb.se
Bilar, internet, vattenledningar och sjukvårdsapparater – ingenting i den moderna
civilisationen hade varit möjligt utan gruvor. Vi är djupt insnärjda i ett
metallsamhälle, och varje gång väckarklockan ringer på morgonen är det
metallsamhället som hör av sig. Under vår livstid kommer varje svensk att
använda 400 kilo bly, 600 kilo koppar och hela 15 ton järn, och Sverige står för
mer än 90 procent av det järn som produceras i Europa. Malmen byggde landet –
Sveriges historia slingrar sig på avgörande sätt kring järnet och kopparn. Än idag
betrak- tas gruvindustrin som en räddning för glesbygden, särskilt i Norrlands
inland. Och efterfrågan stiger med den globala tillväxten, när Afrika och Asien
reser sig ur fattigdomen. När de fossila bränslena ska fasas ut och fordon och
ener- gisystem bli eldrivna, kommer det att krävas ännu mer metall – metaller
som finns i den svenska berggrunden. Men kan de fortsätta att brytas? Jorden är
redan hårt trängd av människans exploatering, och en gruva är ett djupt sår i
naturen. Hur många fler gruvor kan vi öppna tills jorden inte orkar stå emot
längre? I Brytningstid reser Marcus Priftis genom gruvlandet Sverige och går på
djupet med vad gruvan har gett oss och vad de gåvorna har kostat. Gruvorna är
oumbärliga för det bekväma liv vi lever. Men hur länge kan vi fortsätta att leva
såhär – och hur ska vi ha det istället? marcus priftis är kemist, före detta statlig
miljöhand- läggare och författare till ett flertal böcker med fokus på manlighet
och rasism.
Kurztitel Brytningstid
Hinzugefügt am 3.7.2020, 12:10:35

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Geändert am 9.7.2020, 11:11:37

101 Corona : 19 författare om krisen
Typ
Ort
Verlag
ISBN

Buch
Stockholm
Polaris :
978-91-7795-380-7

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zusammenfassung Corona 19 författare om krisen är en antologi som består av texter redan
publicerade i Dagens Nyheter under våren 2020. Boken är ett viktigt
tidsdokument och ett sätt att visa på litteraturens kraft och centrala roll i en
samhällskris. Boken är resultatet av ett icke-vinstdrivande projekt vars överskott
går till Röda Korset.
Kurztitel Corona
Hinzugefügt am 1.7.2020, 13:38:16
Geändert am 3.7.2020, 10:54:24

Tags:
Coronapandemin 2019-2020

Notizen:
Första upplagan

101 Corona : En psykoanalytikers dagbok
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Per Magnus Johansson
Bokförlaget Korpen
978-91-88383-69-3

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I mars 2020, när Covid 19-pandemin slog till med full kraft mot Sverige och
världen, började psykoanalytikern Per Magnus Johansson skriva ned sina tankar
i korta texter som publicerades på nätet. Dessa dagsedlar fann snabbt en stor
läsekrets. I denna bok har Per Magnus Johanssons texter från en dramatisk och
svår tid samlats.
Kurztitel Corona
Hinzugefügt am 1.7.2020, 15:03:40
Geändert am 3.7.2020, 10:55:50

101 Coronateserna : 51 teser om krisen och hur vi startar om samhället
Typ
Autor
Reihe
Verlag
ISBN

Buch
Rasmus Landström
Katalys Essä
Verbal Förlag
978-91-89155-11-4

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zusammenfassung Coronakrisen har blottlagt Sveriges brister. I Coronateserna visar Rasmus
Landström att vänstern har fel i att djärva reformer är förbehållna goda och
gångna tider. En politik som ger kapitalet skrämselhicka kan vara vägen ut ur
både samhällets och arbetarrörelsens kris.
Kurztitel Coronateserna
Hinzugefügt am 1.7.2020, 09:26:17
Geändert am 3.7.2020, 10:56:55

101 En kibbutz i Falun : historien om hur min familj gick sönder
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Kaj Schueler
Norstedts
978-91-1-308795-5
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung "Det är så mycket jag inte vet om min mamma." Kaj Schuelers mor talade nästan
aldrig om sin uppväxt, och när hon dog påbörjade han en upptäcktsresa in i
hennes förflutna. Ruth Herz föddes av judiska föräldrar i tyska Bingen och kom
till Sverige i januari 1939, en månad före sin 16-årsdag. Tillsammans med en
grupp andra judiska ungdomar grundade hon en kibbutz på Hälsinggården i
Dalarna. Kvar i Tyskland fanns hennes föräldrar, vars tillvaro blev alltmer
kringskuren på grund av förföljelse och förtryck. Samtidigt som Ruth levde i en
judisk gemenskap med drömmar om att utvandra till Palestina, Hemlandet, blev
hennes föräldrars liv allt svårare, till den dag då de deporterades från sitt hem.
Spåren efter dem slutar i polska Piaski. Troligen dödades de på plats eller i något
av nazisternas närliggande läger. Ruth återförenades aldrig med sina föräldrar,
och den familjehistoria som den unge Kaj skulle ha velat lyssna till ekade av
tystnad. Kaj Schueler skriver personligt och drabbande om en familj som slets
itu.
Kurztitel En kibbutz i Falun
Hinzugefügt am 3.7.2020, 14:15:31
Geändert am 9.7.2020, 11:12:42

101 En kvinna i regeringen : statsrådet Ulla Lindströms liv och arbete
Typ Buch
Autor Gunnel Karlsson
Verlag Appell Förlag
ISBN 978-91-985485-5-6
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zusammenfassung Ulla Lindström var FN-delegat och ensam kvinna i regeringar ledda av Tage
Erlander. Som minister lade hon grunden för jämställdhetspolitiken och stred för
u-hjälpen. Som politisk kvinna var hon ständigt utsatt för kritik, men fortsatte att
verka för det hon trodde på.
Kurztitel En kvinna i regeringen
Hinzugefügt am 3.7.2020, 11:55:36
Geändert am 9.7.2020, 11:13:47

101 Extremisten : Anders Högström - den svenska extremhögern och
skyltstölden som skakade världen
Typ Buch
Autor Bosse Gustafsson
Verlag Offside Press
ISBN 978-91-85279-65-4
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Extremisten
Hinzugefügt am 6.7.2020, 13:14:22
Geändert am 9.7.2020, 11:15:24

101 Familjen
Typ Buch
Autor Johanna Bäckström Lerneby
Ort Stockholm
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Mondial
978-91-89061-15-6
2020
libris.kb.se

Hinzugefügt am 3.7.2020, 16:10:36
Geändert am 9.7.2020, 11:17:45

Tags:
Polisarbete, Förorter, Organiserad brottslighet, Maffia, Sverige-- Göteborg -- Angered, Utsatta områden

101 Forbidden literature : case studies on censorship
Typ Buch
Autor Erik Erlanson
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Autor Jon Helgason
Autor Peter Henning
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Linnéa Lindsköld
Nordic Academic Press
978-91-88661-87-6
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Hur fri är litteraturen? Det tryckta ordet har alltid reglerats, i diktaturer såväl
som i demokratier. I antologin Forbidden Literature undersöker författarna hur
böcker som uppfattas som alltför radikala, kontroversiella eller omoraliska
kontrolleras och regleras med olika tekniker, både historiskt och idag.
Kurztitel Forbidden literature
Hinzugefügt am 6.7.2020, 13:23:37
Geändert am 7.7.2020, 08:35:48

Tags:
Litterär censur, Censur, Förbjudna böcker

101 Framåt natten uppklarnande
Typ Buch
Autor Lennart Hagerfors
Verlag Weyler Förlag
978-91-27-16775-9
2020
libris.kb.se
Framåt natten uppklarnande är en hoppfull roman om skapandet, minnet och
döden, som med små medel kastar nytt ljus på vår existens.
Hinzugefügt am 30.6.2020, 15:41:47
Geändert am 3.7.2020, 10:58:53

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 Från Strindberg till Cervantes : essäer om svensk litteratur, portugisisk
historia och spansk guldålder
Typ Buch
Autor Nathan Shachar
Ort [Stockholm]
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Engelsbergs akademi
978-91-88717-07-8
2020
libris.kb.se
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Kurztitel Från Strindberg till Cervantes
Hinzugefügt am 7.7.2020, 12:56:27
Geändert am 9.7.2020, 11:19:30

Tags:
Svensk litteratur, Portugisisk litteratur, Spansk litteratur

101 Frank Heller som utrikeskorrespondent : reportage från andra världskrigets
Italien publicerade i Vecko-Journalen åren 1929 till 1943
Typ Buch
Autor Frank Heller
Autor Hans Aili
Ort [Höör]
Verlag pelotard press
ISBN 978-91-983204-3-5
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am

2019
libris.kb.se
Frank Heller som utrikeskorrespondent
1.7.2020, 10:50:40

Geändert am 3.7.2020, 10:59:50

Tags:
Andra världskriget 1939-1945, Heller, Frank, 1886-1947, Italien, Krigskorrespondenter

101 Franz Häfeles krigsminnen april 1945 - april 1946 : från Baltikum till
Backamo, flykten till Norge och vidare färd hem till Tyskland
Typ Buch
Autor Franz Häfele
Autor J. O. Rune Hasslöf
Ort Uddevalla
Verlag Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum
ISBN 978-91-639-6613-2
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Anzahl der Seiten

2018
libris.kb.se
Franz Häfeles krigsminnen april 1945 - april 1946
88

Hinzugefügt am 6.7.2020, 10:04:38
Geändert am 7.7.2020, 09:46:43
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Tags:
Sverige, Häfele, Franz, 1907-2002, Interneringsläger, Sverige-- Bohuslän -- Backamo, Tyska
krigsfångar, Tyska soldater

101 Gå med mig till hörnet
Typ Buch
Autor Anneli Furmark
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Ordfront Förlag
978-91-7775-130-4
2020
libris.kb.se

Zusammenfassung GÅ MED MIG TILL HÖRNET är en serieroman om en vändning, och om en
oväntad förälskelse vid en tidpunkt i livet då de inblandade hade trott att lugnet
skulle infinna sig. Brokeback Mountain med kulturtanter istället för cowboys.
Hinzugefügt am 3.7.2020, 14:59:04
Geändert am 9.7.2020, 11:30:46

101 Gift dig aldrig med en spelman : röster om folkmusik i Dalarna
Typ Buch
Autor Thomas Fahlander
Verlag Gidlunds förlag
ISBN 978-91-7844-427-4
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Följ med till Dalarna, en plats befolkad av egensinniga spelmän. Thomas
Fahlander tar dig med på en resa genom folkmusikens historia i Dalarna, så som
du aldrig har upplevt den förut. Rikt illustrerad.
Kurztitel Gift dig aldrig med en spelman
Hinzugefügt am 3.7.2020, 15:37:57
Geändert am 9.7.2020, 11:32:06

101 Göta kanal - den blå vattenvägen genom Sverige
Typ Buch
Autor Willy Svahn
Autor Brita Nordholm
Verlag Votum & Gullers Förlag
ISBN 978-91-89021-06-8

05.08.2020, 14:15
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Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Göta kanal är den blå vattenvägen som har något att erbjuda alla. Hit söker sig
en mängd besökare varje sommar för att njuta av kanalen och de natursköna
omgivningarna. I denna bok finns berättelsen om kanalens spännande historia
tillsammans med en rik flora av råd och tips på vad man kan se och få uppleva
under en resa längs den blå vattenvägen genom Sverige.
Hinzugefügt am 26.6.2020, 15:58:59
Geändert am 3.7.2020, 11:00:44

Notizen:
2 uppl.

101 Granskogsfolk : hur naturen blev svenskarnas religion
Typ Buch
Autor David Thurfjell
Verlag Norstedts
978-91-1-310277-1
2020
libris.kb.se
Sverige kallas ibland för världens mest sekulariserade land. Medlemstalen i de
religiösa församlingarna sjunker. Samtidigt söker sig allt fler svenskar ut i naturen
för att hitta en plats för kontemplation. Är det så att det är ute i skog och mark
som de avkristnade svenskarna möter det som en gång söktes i kyrkan? Är
naturen svenskarnas nya religion och hur blev den i så fall det? I Granskogsfolk
tecknar David Thurfjell den svenska naturkärlekens religionshistoria, från
fornnordiska föreställningar om en besjälad vildmark, via de katolska och
lutherska periodernas folktro och troslära, till den moderna tidens exploatering
och naturromantik. Det blir en berättelse om vår relation till den natur som vi
älskar och är en del av, men som vi samtidigt ständigt söker dominera eller
fjärma oss ifrån.
Kurztitel Granskogsfolk
Hinzugefügt am 3.7.2020, 13:30:38

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Geändert am 9.7.2020, 11:33:09

101 Gränsmark
Typ Buch
Autor Aino Trosell
Ort Helsingborg
Verlag Hoi förlag
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ISBN 978-91-7697-238-0
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Siv Dahlin kör post på Finnmarken. Folk lever sina stillsamma liv. Om det inte
vore för vargarna. Om det inte vore för flyktingarna. Om det inte vore för att
kvinnorna flyttar. Det som händer sker under radarn – våld och terror. Men
också generositet och omsorg. Allt som finns i den stora världen finns också här.
Trosells nya samtidsroman är en storslagen berättelse från glesbygden.
Hinzugefügt am 1.7.2020, 14:47:43
Geändert am 3.7.2020, 11:01:44

Tags:
Finnmarker, Lantbrevbärare

101 Hämnden är ljuv AB
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Jonas Jonasson
Piratförlaget
978-91-642-0644-2
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 3.7.2020, 14:28:14
Geändert am 9.7.2020, 11:34:38

101 Handbok för språkpoliser
Typ Buch
Autor Sara Lövestam
Verlag Piratförlaget
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

978-91-642-0692-3
2020
libris.kb.se
3.7.2020, 14:30:08
9.7.2020, 11:36:29

101 Hilma Angered-Strandberg : en levnadsteckning
Typ Buch
Autor Lilian Perme
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Ort Göteborg
Verlag Bokförlaget Korpen
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel

978-91-88383-43-3
2019
libris.kb.se
Hilma Angered-Strandberg

Hinzugefügt am 1.7.2020, 15:14:55
Geändert am 3.7.2020, 11:02:38

Tags:
Sverige, Förenta staterna, Svenska kvinnliga författare, Angered-Strandberg, Hilma, 1855-1927

101 Hur många gånger kan en historia dö : essäer
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Helga Krook
Göteborg
Bokförlaget Korpen
978-91-88383-65-5

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Hur kan minnen gestaltas, eller förtigas, offentligt? Hur kan vi leva vidare om
inte varje förföljd och dödad människa blir inskriven i någons minne och i en
kollektiv hågkomst? Hur verkar oberättade historier och minnen i oss genom
flera generationer? Det är några av de frågor som följt poeten Helga Krook
alltsedan arbetet med en avhandling i litterär gestaltning från 2015 med minnet i
centrum.
Kurztitel Hur många gånger kan en historia dö
Hinzugefügt am 1.7.2020, 14:56:23
Geändert am 3.7.2020, 11:03:33

Tags:
Litteratur, Kollektivt minne och litteratur, Minnen

Notizen:
Första svenska utgåvan

101 Knutby inifrån : så förvandlades pingstförsamlingen till en sekt
Typ Buch
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Autor Annika Sohlander
Autor Peter Gembäck
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Ekerlids
978-91-88849-77-9
2020
libris.kb.se

Zusammenfassung Boken Knutby inifrån är ett försök att förklara hur en pingstförsamling med
engagerade unga människor successivt blev till en sekt. Vilka mekanismer som
gör att förtryck, våld och utanförskap accepteras.
Kurztitel Knutby inifrån
Hinzugefügt am 1.7.2020, 16:03:03
Geändert am 9.7.2020, 11:38:23

101 Kriget mot skönheten : ett reportage om förfulningen av Sverige
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Fredrik Kullberg
Timbro
978-91-7703-219-9
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Kriget mot skönheten är en reportageresa genom Sverige från norr till söder.
Fredrik Kullberg undersöker hur skönheten på landsbygden och lugnet i städerna
offrats för storslagna kommunala projekt och kortsiktiga ekonomiska vinster.
Han möter politikerna som fattat besluten och människorna som lämnats kvar i
för alltid förändrade miljöer.
Kurztitel Kriget mot skönheten
Hinzugefügt am 3.7.2020, 13:18:04
Geändert am 9.7.2020, 11:44:07

101 Lättklätt i tryckkammaren
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Buch
Karin Brunk Holmqvist
Bokfabriken
978-91-7835-516-7
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 1.7.2020, 15:31:03
Geändert am 9.7.2020, 11:50:18
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101 Livet i norden
Typ Buch
Autor
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Petter Karlsson
Åsa Görnerup
Johan Erséus
[Stockholm]
Bokförlaget Max Ström
978-91-7126-498-5
2019
libris.kb.se

Hinzugefügt am 30.6.2020, 12:29:42
Geändert am 3.7.2020, 11:04:35

Tags:
Norden, Baltikum

101 Malmtåg
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Jan Bergsten
[Stockholm]
Trafik-nostalgiska förlaget
978-91-88605-40-5

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Järnvägen var en förutsättning för exploateringen av järnmalmen i de
lappländska malmfälten. Det lockade engelska kapitalister som satsade på lok
och vagnar som överträffade det som dittills byggts i Europa. I över 130 år har
nu malmtågen rullat!
Hinzugefügt am 6.7.2020, 13:17:29
Geändert am 9.7.2020, 11:51:25

Tags:
Historia, Järnvägar, Tåg

101 Marias resa - en jämtländsk släktkrönika
Typ Buch
Autor Yngve Espmark
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Verlag Jengel Förlag
ISBN 978-91-88573-04-9
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Maria är en urbant uppfostrad borgarflicka som i början av 1900-talet kom att
utvecklas till en exceptionellt duktig, handlingskraftig och mångsidig
nybyggarhustru och bondmora i den avlägsna och väglösa skogsbyn Årnäsi en av
norra Jämtlands utkanter. Marias resa skildrar människor och miljöer mot en
autentisk tidstypisk bakgrund och kan därför till stora delar ses på som ett
kulturhistoriskt dokument.
Hinzugefügt am 26.6.2020, 14:50:35
Geändert am 3.7.2020, 11:05:33

101 Minnets tempel : Isak Gustaf Clason, Nordiska museet och 1800-talets
arkitekturvärld
Typ
Autor
Ort
Verlag

Buch
Johan Mårtelius
Stockholm
Nordiska museets förlag

978-91-7108-613-6
2020
libris.kb.se
En bok om Nordiska museets huvudbyggnad på Djurgården i Stockholm. Johan
Mårtelius studie är ett arkitekturhistoriskt standardverk som här presenteras i
en reviderad nyutgåva.
Kurztitel Minnets tempel

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Hinzugefügt am 30.6.2020, 13:24:14
Geändert am 3.7.2020, 11:06:32

Tags:
Sverige-- Stockholm, Nordiska museet, Museibyggnader-- historia, Clason, Isak Gustaf, 1856-1930

101 Mitt liv som dront : en självbiografisk inventering
Typ Buch
Autor Helena von Zweigbergk
Verlag Norstedts
ISBN 978-91-1-311056-1
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zusammenfassung "Plötsligt kändes det angeläget att göra en självbiografisk inventering. Jag hade
fyllt sextio, ändrat gamla, invanda familjeförhållanden och eldat upp ett hus från
grunden. Visserligen litterärt i romanen Totalskada, men ändå. Hur hade jag
hamnat där jag är nu? Och var - i mitt numera så långa liv - befinner jag mig?
Varför hade jag ofta varit så rädd? Tyckt att mycket med mig varit genant och
pinsamt? Vad hade jag lärt mig om att vara en fri, självständig individ och
samtidigt våga vara nära och älskande? Det var helt enkelt dags för en
existentiell avstämning." I Mitt liv som dront letar Helena von Zweigbergk
ledtrådar i sådant hon tänkt, skrivit och gjort. Men också i det hon knappt vågat
närma sig. Hon beskriver hur hon likt dronten inte kunnat sätta sina egna gränser,
utan gått genom livet som en levande vågskål, en vandrande åskledare,
emellanåt använd som packåsna och slasktratt för sådant andra inte velat eller
förmått bära. Med värme och hög igenkänning skriver hon om det nya åldrandet,
om moderskap och eskapism, vardagens pågående maskineri och behovet av
andakt. "Det här är ett försök att göra rent hus med det som är jag. För på något
underligt sätt känns det som att allting just har börjat."
Kurztitel Mitt liv som dront
Hinzugefügt am 3.7.2020, 13:38:28
Geändert am 9.7.2020, 11:52:42

101 Mobiliserad 1914 : menige 264 Tervahautas berättelse
Typ Buch
Autor Robert Tervahauta
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Irma Ridbäck
Uppsala
IR-text
978-91-637-6737-1
2018
libris.kb.se
Mobiliserad 1914
1.7.2020, 09:35:28
3.7.2020, 11:07:37

Tags:
Soldater, Sverige-- Norrbotten -- Boden, Tervahauta, Robert, 1886-1966

101 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
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ISBN 978-91-0-017959-5
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
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 1.7.2020, 16:25:42
Geändert am 9.7.2020, 14:03:01

101 När postmodernismen kom till Sverige
Typ Buch
Johan Lundberg
Timbro
978-91-7703-215-1
2020
libris.kb.se
Postmodernismen hör till de senaste decenniernas mest inflytelserika teorier. I
När postmodernismen kom till Sverige skildrar Johan Lundberg hur det
postmoderna tankegodset slog igenom på svenska kultursidor och i kretsen kring
Svenska Akademien på 1980- och 1990-talen.
Hinzugefügt am 3.7.2020, 13:17:25

Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Geändert am 9.7.2020, 14:07:45

101 Nollpunkten
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Buch
Gabriel Itkes-Sznap
Nirstedt/litteratur
978-91-89066-93-9
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Hinzugefügt am 3.7.2020, 13:13:11
Geändert am 9.7.2020, 14:09:11

101 Nybyggare i Malmö. Krageholmsgatans framväxt 1930-1940
Typ Buch
Autor Elisabeth Ivansson
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Kira förlag
978-91-87875-43-4
2020
libris.kb.se

Zusammenfassung Vad berättar en gatas historia om livet i Malmö under 1930- och 40-talen? När
Per Albin Hansson 1928 höll sitt ”folkhemstal” hade Sverige Europas sämsta
bostäder. I Malmö fanns arbeten och att lösa bostadsbristen var viktigt. Hit
flyttade personer från hela Sverige för att arbeta på Kockums, Malmö Yllefabrik
AB, SJ, i butiker eller för att starta egna företag. Det var unga familjer som lät
bygga hus på Krageholmsgatan på 1930-talet, när Bellevuegårdens ägare sålde
tomter. Hur löste familjerna ekonomin och hur gick byggandet till? Vilken stil
skulle de bygga i och hur skulle deras trädgårdar se ut? Många av de
arbetsplatser där männen arbetade finns inte kvar idag. De flesta kvinnorna var
hemmafruar. I några familjer fanns barnflickor eller hushållerskor. Barnen var
många och de skapade egna lekplatser i obebyggda områden i närheten. Man
ville ha ”alla moderniteter” och hoppades kunna skaffa bil. Krigsåren påverkade
livet på gatan på olika sätt. Från evakuering av barn från Malmö till att ta emot
finska krigsbarn, liksom att skaffa husdjur och ”annektera mark” för att inte
riskera matbrist. Under 1950-talet startade en glansperiod i Malmös historia.
Folkhemmets tankar kunde förverkligas och de boendes drömmar kunde bli
uppfyllda.
Anzahl der Seiten 88
Hinzugefügt am 26.6.2020, 16:00:15
Geändert am 3.7.2020, 11:08:58

101 Oskuld? : Efter hundra år av kvinnlig rösträtt
Typ Buch
Autor Lena Hellström
Verlag Votum & Gullers Förlag
ISBN 978-91-89021-09-9
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Efter en lång och modig kamp för kvinnans fulla människovärde som myndiga
medborgare med politiska rättigheter, kunde Sveriges kvinnor för första gången
år 1921 lägga sina valsedlar i valurnorna. Man kan förledas tro att detta var en
slutpunkt, en total seger för jämställdhet mellan könen och rättvisa över
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klassgränser. Så enkelt var det inte.
Kurztitel Oskuld?
Hinzugefügt am 24.6.2020, 12:29:13
Geändert am 3.7.2020, 11:09:59

101 Övergivenheten
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Elisabeth Åsbrink
Bokförlaget Polaris
978-91-7795-365-4

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Övergivenheten är en roman om en familj, om tre kvinnor och tre städer, som
bygger på Elisabeth Åsbrinks egen familjehistoria. Det är en fängslande
berättelse om kärlek, emigration och mänskligt liv i hatets skugga.
Hinzugefügt am 3.7.2020, 15:19:37
Geändert am 9.7.2020, 14:10:17

101 På väg - motorhistoriska spår i Skåne
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Niklas Ingmarsson
Kira förlag
978-91-87875-38-0

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I den här boken får vi följa med författaren, etnologen Niklas Ingmarsson, till
gamla mackar och verkstäder, somliga övergivna – andra helt nyfixade. Det
doftar bensin, spillolja och trassel ända in på boksidorna, det är en skånsk
roadmovie ackompanjerad av raps, pilalléer och motorljud. Det handlar om
familjer som i generationer haft verktyg i sina oljiga nävar. Det handlar om
skönheten i en solblekt verkstadsskylt. Vi får följa författaren på hans resa, från
kombon mack och discotek på Sväng In i Knislinge via det levande museet i
Borrby till franska delikatesser och grammofoner i Smedstorp. Det är en
nostalgisk resa till byar där tiden stått stilla och där cykeln, mopeden, traktorn
och bilen gett mekaniskt skickliga människor ett levebröd genom decennier. Följ
med på en resa i ord och bild. Boken är rikligt illustrerad med
stämningsskapande bilder.
Hinzugefügt am 26.6.2020, 15:57:34
Geändert am 3.7.2020, 11:11:12
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101 Partiernas vägskäl : ett nytt politiskt landskap i Sverige och Finland
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Olof Ehrenkrona
Appell Förlag
978-91-985485-4-9
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Vad innebär samhällsutvecklingen för de politiska partierna i Sverige och
Finland? I denna antologi diskuteras maktdelning, nya rörelser, rättighetsfrågor
och geopolitiska förutsättningar.
Kurztitel Partiernas vägskäl
Hinzugefügt am 3.7.2020, 11:48:08
Geändert am 7.7.2020, 09:47:45

101 Piteås historia : om stadens styrelse, handel, industri och kultur under 400
år
Typ Buch
Autor Uno Westerlund
Ort Uppsala
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am

Firma Unoca Westerlund
978-91-976584-4-7
2019
libris.kb.se
Piteås historia
1.7.2020, 14:10:08

Geändert am 3.7.2020, 11:12:09

Tags:
Historia, Städer-- historia, Sverige-- Norrbotten -- Piteå

Notizen:
Första upplagan

101 Renässansrebeller - från Cecilia Vasa till kung Kristina
Typ Buch
Autor Anna Carlstedt
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Verlag Gidlunds förlag
ISBN 978-91-7844-429-8
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

2020
libris.kb.se
3.7.2020, 15:39:08
9.7.2020, 14:11:24

101 Revolutionen 1809 : I huvudet på rebellen som förändrade Sverige
Typ Buch
Autor Mattias Warg
Verlag Timbro
ISBN 978-91-7703-216-8
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Revolutionen 1809 är en resa i tiden till ljuden och dofterna, intrigerna och
passionerna i den svenska historiens kanske allra mest spännande drama.
Kurztitel Revolutionen 1809
Hinzugefügt am 3.7.2020, 13:18:30
Geändert am 9.7.2020, 14:12:34

101 Runstenar i Sverige
Typ Buch
Autor Linus Karlén
Ort Stockholm
Verlag Lidskälv Förlag
ISBN 978-91-7773-855-8
Datum 2018
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 30.6.2020, 17:44:38
Geändert am 3.7.2020, 11:15:36

Tags:
Sverige, Runstenar

101 Sidenkatedralen : och andra texter
Typ Buch
Autor Sara Danius
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Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-017699-0
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Efter succéerna Den blå tvålen och Husmoderns död arbetade Sara Danius med
två projekt som aldrig hann färdigställas; en samlingsvolym med publicerade
artiklar och essäer i skilda ämnen, samt en bok om hennes favoriter inom
fotokonsten. Sidenkatedralen samlar dessa projekt i en volym. Här finns förord
till nyöversatta klassiker som Madame Bovary och Gruppen, essäer om Svetlana
Aleksijevitj och Selma Lagerlöf, och de sommar- och vinterprogram som talade
till så många. Men också texter om banbrytande fotografer, exempelvis Lucia
Moholy och Louise Dahl-Wolfe, samt texter om Svenska Akademien. Allt
präglat av Sara Danius omisskännliga blandning av bildning och briljans.
Kurztitel Sidenkatedralen
Hinzugefügt am 1.7.2020, 16:22:23
Geändert am 9.7.2020, 14:13:59

101 Skymningszoner
Typ Buch
Autor Aleksander Motturi
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Andrzej Tichý
Nirstedt/litteratur
978-91-89066-97-7
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 3.7.2020, 13:12:09
Geändert am 9.7.2020, 14:19:51

101 Spanska sjukan och ryska snuvan
Typ Buch
Autor Jan Erik Hallström
Ort [Malmö]
Verlag Solentro.se
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am

978-91-7565-605-2
2020
libris.kb.se
1.7.2020, 13:50:53

Geändert am 3.7.2020, 11:17:05

Tags:
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Spanska sjukan, Influensa-- historia, Pandemier-- historia, Sverige-- Hälsingland -- Söderhamn

101 Strindbergsfejden : tidningsartiklar
Typ Buch
Autor August Strindberg
Autor Per Magnus Johansson
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Göteborg
Lindelöws bokförlag
978-91-88753-05-2
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Strindbergsfejden är Sveriges mest hektiska kulturdebatt, mer än hundra år
efteråt - 1910. Då deltog närmare 300 debattörer som skrev över tusen
tidningsartiklar. August Strindberg skrev själv drygt 50 i en rad aktuella
samhällsfrågor. Här finns 13 väl utvalda av Strindbergs egna artiklar, plus brev
och dikter. Essän "Med satir som vapen" av Per Magnus Johansson utgör ett
efterord.
Kurztitel Strindbergsfejden
Hinzugefügt am 1.7.2020, 13:42:49
Geändert am 3.7.2020, 11:29:16

Tags:
Sverige, Strindberg, August, 1849-1912, Kulturdebatter, Strindbergsfejden

101 Svensk vår : Krönikor i virusets tid
Typ Buch
Autor Oisín Cantwell
Verlag Bokförlaget Korpen
978-91-88383-70-9
2020
libris.kb.se
När coronaviruset drabbade landet gick Oisín Cantwell runt i Stockholm med
reporterblocket i fickan. Han talade med riksdagsledamöter och
tunnelbanestädare, med sexbutiksföreståndare och krematoriechefer. Resultatet
blev en serie ögonblicksbilder av Sverige de dramatiska vårmånaderna 2020.
Kurztitel Svensk vår
Hinzugefügt am 1.7.2020, 15:01:38

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Geändert am 3.7.2020, 11:30:26
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101 Svenska 70-talsmöbler
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Andreas Siesing
Lindelöws bokförlag
978-91-88753-26-7
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 30.6.2020, 15:51:47
Geändert am 3.7.2020, 11:31:18

101 Tio grisar nere
Typ Buch
Autor Denise Rudberg
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Bookmark Förlag
978-91-89087-33-0
2020
libris.kb.se

Hinzugefügt am 1.7.2020, 15:35:39
Geändert am 9.7.2020, 14:22:02

101 Tomhetens triumf
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Buch
Reidar Jönsson
Lund
Ekström & Garay
978-91-89047-53-2

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Den föräldralösa pojken Tjurka adopteras av en rysk KGB-överste som vill göra
pojken till en avbild av sig själv. Som vilsen ung man blir Tjurka senare placerad
på Humboldts Universitet i Berlin som informatör för Stasi. Efter murens fall
hamnar Tjurka i en farofylld tillvaro i USA där han skriver sina halsbrytande
memoarer, medan han i limbo väntar på inträdet till helvetet.
Hinzugefügt am 1.7.2020, 14:37:41
Geändert am 3.7.2020, 11:32:13
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Förenta staterna, Tyskland-- Berlin, Ryssland, Berlinmurens fall, Tyskland, 1989, Föräldralösa barn,
Informatörer

101 Trettiofem röster om Covid-19 och kulturen
Typ
Autor
Autor
Verlag

Buch
David Karlsson
Karin Brygger
Bokförlaget Korpen

978-91-88383-71-6
2020
libris.kb.se
Texterna i denna bok är skrivna just när coronapandemin brutit ut. Då ingen
ännu visste, liksom inget vet ännu, hur händelseförloppet skulle utveckla sig eller
vilka dess konsekvenser kommer att bli. Trettiofem röster om Covid19 och
kulturen handlar om pandemin, dess följder och den oro den sprider, om
vardagen under de restriktioner den påtvingar oss.
Hinzugefügt am 1.7.2020, 15:00:25

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Geändert am 3.7.2020, 11:33:34

101 Under månen
Typ Buch
Hanna Rajs Lara
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018335-6
2020
libris.kb.se
Hanna Rajs Lara tillhör förnyarna av den svenska samtida poesin. Under månen
består av enskilda, starka dikter med olika tematiska ingångar. Med kraft och
rytm skriver hon om kärlek, förlust, familjen och det judiska arvet, antisemitism
och missbruk. Dikterna är personligt direkta, ofta rimmade och poetiskt
talspråkliga. Hos Rajs Lara är kärleksförklaringen ett motstånd – solen lyser inte,
men väl månen.
Hinzugefügt am 1.7.2020, 16:12:09
Geändert am 9.7.2020, 14:23:21

Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 Vad hände på vägen till Jerusalem? : En gåta i historiens utmarker
Typ Buch
Autor Lena Einhorn

05.08.2020, 14:15

Zotero-Bericht

zotero://report/library/items?itemKey=TY2X7GX6,GA73J7V4,3VC...

Verlag Norstedts
ISBN 978-91-1-309949-1
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Lena Einhorns djärva bok Vad hände på vägen till Damaskus? från 2006 blev en
stor försäljningsframgång och dess slutsatser väcker fortfarande internationellt
intresse. I boken jämförde hon Nya testamentets berättelser om Jesus och hans
lärjungar med romerska och judiska historikers texter från samma tid en
undersökning som tidigare ansetts fruktlös. Men Einhorn kom till den
överraskande, och väl underbyggda, slutsatsen att Nya testamentet är skrivet i
två lager, där det övre, uppenbara, är till synes ohistoriskt, men det undre, delvis
skylda, nära följer de historiska källorna. Hon drog slutsatsen att författarna
brottats med två motstridiga agendor: att presentera en oförvitlig religiös kanon,
och att samtidigt berätta den sanna historien. Nu riktar hon samma nyfikna men
kritiska blick mot Gamla testamentet, och framför allt mot Moseböckerna. Dessa
utspelar sig i stor utsträckning i Egypten, en av forntidens stora civilisationer. I
den bibliska texten får vi läsa om egyptiska faraoner och stora arméer,
landsomfattande farsoter och massiva folkförflyttningar. Det ser ut som
dokumenterad historia. Men stämmer det verkligen? Varför finns då inte ett enda
stödjande vittnesbörd under de första mer än tusen år som Bibeln skildrar?
Varför finns inte någon enda egyptisk inskription, eller papyrustext, eller
gravskrift som bekräftar att israeliten Josef eller någon israelit över huvud taget
någonsin styrde över Egypten, eller ens levde där? Varför syns ingen Mose, eller
Aron eller Josua? Inte ens någon kung Saul, eller kung David, eller kung Salomo?
Kan förklaringen vara att Gamla testamentets författare brottades med samma
oförenliga mål som styrde dem som skrev Nya testamentet? Kan förklaringen
vara att vi även i detta fall måste leta efter de historiska spåren under
berättelsens yta? Med obönhörlig forskarnit och öppet sinne har Lena Einhorn
bestämt sig för att undersöka saken och det hon upptäcker och blottlägger är
häpnadsväckande.
Kurztitel Vad hände på vägen till Jerusalem?
Hinzugefügt am 3.7.2020, 13:41:14
Geändert am 9.7.2020, 14:25:39

101 Vår tids stora omdaning : om konsten att värna demokrati och social
hållbarhet
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Hans Abrahamsson
Göteborg
Bokförlaget Korpen
978-91-88383-48-8
2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Vår tids stora omdaning
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Hinzugefügt am 1.7.2020, 15:10:39
Geändert am 3.7.2020, 11:34:25

Tags:
Demokrati, Populism, Samhällsförändring, Folkbildning, Främlingsfientlighet, Sociala konflikter,
Hållbar utveckling-- sociala aspekter

Notizen:
Första utgåvan

101 Världens jämlikaste land?
Typ Buch
Autor Erik Bengtsson
Verlag Arkiv förlag/A-Z förlag
ISBN 978-91-7924-337-1
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I Världens jämlikaste land? gör Erik Bengtsson upp med den svenska självbilden
av jämlikhet som ett djupt rotat nationellt särdrag. Han visar hur Sverige före
demokratins genombrott i realiteten var ett ovanligt ojämlikt land. 1900-talets
jämlikhetsunder var i stället ett tydligt brott med det gamla Sverige, skapat i
skarp konflikt med den traditionella ordningens försvarare.
Hinzugefügt am 3.7.2020, 16:00:00
Geändert am 9.7.2020, 14:27:53

101 Växjö stift 850 år - Stiftshistoriska perspektiv
Typ Buch
Autor Lars Aldén
Verlag Artos & Norma Bokförlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

978-91-7777-150-0
2020
libris.kb.se
6.7.2020, 12:59:42
7.7.2020, 09:50:24

103 Dubbelporträtt : en roman om Agatha Christie och Oskar Kokoschka
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Typ Buch
Autor Agneta Pleijel
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Norstedts
978-91-1-310926-8
2020
libris.kb.se

Zusammenfassung Det är mars 1969. Om bara några månader ska amerikanerna landa på månen
och världen bli en annan. En ung man kliver in på galleriet Malborough Fine Arts
i London där man visar en utställning med Oskar Kokoschka. Han vill höra vad
det kan kosta för att få den österrikiske konstnären att måla ett porträtt av hans
mormor. På ett ungefär, mellan tumme och pekfinger. Mormodern är ingen annan
än den kända deckarförfattaren Agatha Christie och porträttet är tänkt som gåva
till hennes 80-årsdag. Mycket motvilligt går de två åldrande konstnärerna med på
projektet och i sex sittningar närmar de sig varandra, avslöjar vilka rädslor och
begär som formar ett skapande liv. Det blir ett samtal om döden, kärleken och
konsten - i valfri ordning.
Kurztitel Dubbelporträtt
Hinzugefügt am 3.7.2020, 13:39:22
Geändert am 10.7.2020, 11:56:21

103 En kväll i oktober rodde jag ut på sjön
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Tua Forsström
Schildts & Söderströms
978-951-52-5136-7
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Tua Forsström är en av samtidens stora poeter, hennes dikter är formsäkra,
intensiva, och personliga. Hon förmår som ingen annan att sammanföra kosmiska
perspektiv med förtroligt, vardagligt tilltal. 2019 gav vi ut samlingsvolymen Jag
studerade en gång vid en underbar fakultet (första utgåvan 2003). Nu fortsätter
nyutgivningen med En kväll i oktober rodde jag ut på sjön från 2012.
Hinzugefügt am 3.7.2020, 15:26:06
Geändert am 10.7.2020, 11:58:01

103 I slutet borde jag dö
Typ Buch
Autor Hannele Mikaela kirjoittaja Taivassalo
Verlag Förlaget M
ISBN 978-952-333-292-8
Datum 2020
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Hinzugefügt am 3.7.2020, 12:23:25
Geändert am 10.7.2020, 12:14:41

Anhänge
9789523332928 | Sökresultat | Finna.fi

103 Allan Hjelt : entreprenör i brytningstider
Typ Buch
Autor Maria Ekman-Kolari
Verlag
ISBN
Datum
Kurztitel

Förlaget
978-952-69433-0-5
2020
Allan Hjelt

Hinzugefügt am 3.7.2020, 12:54:54
Geändert am 10.7.2020, 12:15:46

Anhänge
9789526943305 | Sökresultat | Finna.fi

103 Bli till
Typ Buch
Autor Oline Stig
Verlag Bakhåll
ISBN 978-91-7742-542-7
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 3.7.2020, 15:58:07
Geändert am 10.7.2020, 12:16:48

103 De oerhörda orden : en bok om Märta Tikkanens författarskap
Typ Buch
Autor Siv Storå
Verlag Schildts & Söderströms
ISBN 978-951-52-5153-4
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zusammenfassung Fil. dr Siv Storå, nära vän till Märta Tikkanen, har skrivit den första heltäckande
biografin över Tikkanens författarskap. Eftersom motiven i de flesta av Märta
Tikkanens böcker har nära samband med hennes egen livsväg, dröjer Siv Storå
vid kopplingarna mellan liv och dikt. Jag är speciellt intresserad av själva den
kreativa processen, hur den stimuleras eller blockeras.
Kurztitel De oerhörda orden
Hinzugefügt am 3.7.2020, 15:25:34
Geändert am 10.7.2020, 12:17:47

103 Det blå ankaret
Typ Buch
Autor Hjalmar Söderberg
Verlag Bakhåll
ISBN 978-91-7742-547-2
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 3.7.2020, 15:59:17
Geändert am 10.7.2020, 11:59:16

103 Dottern
Typ Buch
Autor Lena Andersson
Verlag Bokförlaget Polaris
ISBN 978-91-7795-278-7
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Dottern är Lena Anderssons uppföljare till den hyllade Sveas son. Nu möter vi
folkhemmets barnbarn. Vi får följa Ragnars dotter Elsa på hennes väg ut i livet,
från barnets undran inför världen till den unga kvinnans konfrontation med
tidens nyatänkesätt. Alltmedan folkhemmet, såsom hennes far såg det, sakta
löses upp och dess syn på människan, samhället och tillvaron utmanas.
Hinzugefügt am 3.7.2020, 15:18:34
Geändert am 10.7.2020, 12:00:14

103 Funkisregi. Ingmar Bergman och Malmö stadsteater 1952-1958
Typ Buch
Autor Rikard Loman
Verlag Kira förlag
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ISBN 978-91-87875-39-7
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Det finns ett före och ett efter Malmö för Ingmar Bergman, men också ett före
och ett efter Bergman för Malmö. Malmöperioden 1952-1958 markerar
skillnaden mellan en ung, lovande men också rotlös och laborerande regissör i
trettioårsåldern och en etablerad regissör som precis fyllt 40, som hittat sitt
specifika uttryck och följt upp sina genombrottsfilmer och iscensättningarna på
stadsteatrarna i Helsingborg och Göteborg med de filmer och iscensättningar som
idag räknas som hans mästerverk både i Sverige och utomlands. När Bergman
anställs som försteregissör och ”konstnärlig rådgivare” för Malmö stadsteater är
han i hög grad ett oskrivet blad. Under det produktiva 1950-talet får han sitt
definitiva genombrott och gör åtta filmer och mer än dubbelt så många
iscensättningar. Perioden markerar samtidigt början på Malmös gradvisa
övergång från en industristad utan egen permanent teaterverksamhet till en
kultur- och kunskapsstad med en av Europas mest moderna och välbevakade
scener. I boken beskrivs Bergmans försök att finns sig till rätta i det alldeles
nybyggda teaterhuset vid Fersens väg, på två utmanande scener, med en ung,
oprövad ensemble, i en snabbt expanderande stad under ett ideologiskt och
estetiskt visionärt decennium som präglas av både internationell modernism och
svenskt folkhemsbyggande.
Hinzugefügt am 26.6.2020, 16:01:09
Geändert am 3.7.2020, 11:36:38

103 Glossarium
Typ Buch
Autor Per Odensten
Verlag Norstedts
ISBN 978-91-1-311054-7
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung "Hon ska snart fylla trettiosex. Hon står framför köksfönstret i skymningen. Det
regnar. Det är nästan på dagen två år efter skilsmässan. Hon är varken olycklig
eller lycklig." En ung kvinna drabbas av en katastrof som hotar hela hennes
existens. Hon tvingas inleda en kamp för att återvinna sitt språk, sig själv och
rätten till sin fyraåriga dotter. Det blir början på en strid där inget är givet. Där
allting är vacklande, undflyende och osäkert, till och med marken hon går på.
För att hitta tillbaka till Världen och på nytt namnge den, börjar hon skriva en
sorts Ordbok. Ett Glossarium - en bok för orden som bara delvis finns. För de
halvt bortglömda, de nästan okända, de ofullgångna, de trevande. Hon skriver
med slutna ögon som i mörker. Låter handen med pennan röra sig i ett landskap
där ingenting är avlägset. Där ouppnåeligt blir möjligt. Per Odenstens personligt
hållna roman Glossarium är en berättelse om förödelse och förtvivlan. Men
också om kärlek; och om det inom människan, som med Werner Aspenströms
ord är bättre underrättat om livets mening och världens möjligheter än hon själv.
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Hinzugefügt am 3.7.2020, 14:16:14
Geändert am 10.7.2020, 12:10:29

103 Hon vars hjärta var som mitt : Dan Andersson och Märta Larsson – en
kärlekshistoria
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Göran Greider
Ordfront Förlag
978-91-7775-089-5

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Hon vars hjärta var som mitt är en fascinerande dokumentärroman som bygger
på de många brev som Dan Andersson skickade till sin stora kärlek Märta
Larsson. Göran Greider gestaltar en storartad, om än olycklig, kärlekshistoria
som lämnat starka spår i den folkkäre Dan Anderssons dikter och romaner.
Kurztitel Hon vars hjärta var som mitt
Hinzugefügt am 3.7.2020, 14:58:13
Geändert am 10.7.2020, 12:11:32

103 Huset vid kajen
Typ Buch
Autor Rafael Donner
Verlag Förlaget
ISBN 978-952-94-3080-2
Datum 2020
Hinzugefügt am 3.7.2020, 12:25:48
Geändert am 10.7.2020, 12:12:55

Anhänge
Huset vid kajen | Heili-biblioteken | Finna.fi

103 Kampen om den svenska jorden : karelarna i Finlands svenskspråkiga
områden 1940-1950
Typ Buch
Autor Aapo Roselius
Verlag Schildts &amp; Söderströms
ISBN 978-951-52-5144-2

05.08.2020, 14:15

Zotero-Bericht

35 of 69

zotero://report/library/items?itemKey=TY2X7GX6,GA73J7V4,3VC...

Datum 2020
Kurztitel Kampen om den svenska jorden
Hinzugefügt am 3.7.2020, 15:33:51
Geändert am 10.7.2020, 12:18:48

Anhänge
Kampen om den svenska jorden | Blankabiblioteken | Finna.fi

103 Kärleken är ett tamdjur
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Peter Sandström
Schildts & Söderströms
978-951-52-5148-0

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Peter Sandströms nya roman handlar om åren mellan 50 och 60 då livet serverar
nya utmaningar och de flesta förändringar är till det sämre. Men bland
besvärligheterna finns också humor och skönhet, och en bitterljuv insikt om att
det är kvinnorna som styr Peters liv: mamm, syster, Darling, dottern Bonnie och
Karhu. Frågan är bara hur en människa ska hantera all ömhet och kärlek utan att
gå i bitar.
Hinzugefügt am 3.7.2020, 15:24:07
Geändert am 10.7.2020, 12:19:58

103 Mamma i soffa
Typ Buch
Autor Jerker Virdborg
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-018240-3
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung ”Från början var det hela mycket enkelt. Jag, mamma och min halvbror Pierre
skulle titta på en hallmöbel. Inget mer än det. Från början alltså. Men hur kan nu
händelser inte utveckla sig?”Ett helt vanligt besök i en helt vanlig möbelbutik
utvecklar sig snart till något högst ovanligt. När det blir dags att åka vägrar
mamma att bryta upp från soffan hon satt sig i: ”Jag går ingenstans.” Så följer en
berättelse lika dråplig som tragisk; de vuxna barnen gör allt för att mamma ska
lämna butiken medan mysterierna i den gamla lokalen tätnar. Den dröm- och
spöklika "Mamma i soffa" visar på en ny sida av Jerker Virdborgs berättande,
både komisk och existentiellt uppfordrande söker den svar på frågor som alla
måste ställa sig: Vad innebär det att vara någons förälder? Vad innebär det att
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vara någons barn?
Hinzugefügt am 1.7.2020, 16:20:48
Geändert am 10.7.2020, 12:21:03

103 Marmormolnet : om bildhuggaren Sergel
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Ernst Brunner
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-016833-9
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Bildhuggare Tobias Sergel (1740–1814) spåddes tidigt en lysande karriär. Under
sin studietid i Rom beundrades hans arbeten som det högsta tiden frambragt. Han
sades överträffa Michelangelo. Men när Gustav III tillträder tronen är tiden som
fritt utövande konstnär förbi. Sergel tvingas resa hem för att utföra monarkistiska
beställningsverk, och först när kungen dör väcks skapandelusten till liv igen.I
"Marmormolnet" berättar Ernst Brunner levande om Sergels liv och karriär, och
om den tid i svensk historia som kom att präglas av krig och död.
Kurztitel Marmormolnet
Hinzugefügt am 1.7.2020, 16:19:08
Geändert am 10.7.2020, 12:22:17

103 Någon gav vinden ton
Typ Buch
Autor Kurt Högnäs
Verlag Schildts &amp; Söderströms
ISBN 978-951-52-5156-5
Datum 2020
Hinzugefügt am 3.7.2020, 15:31:02
Geändert am 10.7.2020, 12:23:29

Anhänge
Någon gav vinden ton | Helle-biblioteken | Finna.fi

103 Skuggan bakom dig
Typ Buch
Autor Anna Jansson
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Ort [Stockholm]
Verlag Norstedts
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

978-91-1-310736-3
2020
libris.kb.se
Kriminalinspektör Kristoffer Bark och hans grupp av omplacerade kollegor har
fått ett ouppklarat fall på sitt bord. Det gäller Emelie Kartman, en lågstadielärare
och ensamstående mamma som för tio år sedan försvann. Tre år senare återfanns
hon på botten av Lanna badgruva, i en tunna genomdriven av ett hundratal
tretumsspikar. Kristoffer Bark inser snart att utredningen hade stora brister.
Tidigare utredare har inte gått till botten med att undersöka de hot Emelie
Kartman utsattes för innan hon dog. När Bark kommer i kontakt med sin
sjukskrivna kollega Sara Bredow inser han att hon utsätts för liknande
trakasserier. Är mördaren fortfarande kvar där ute och på jakt efter ett nytt
offer? Skuggan bakom dig är en berättelse om makt och manipulation, rädsla och
otillräcklighet. En skrämmande skildring av hur ett fullt fungerande liv kan
brytas ner till spillror. År 2020 firar Anna Jansson tjugo år som författare.
Hennes romaner om kriminalinspektör Maria Wern har sålts i fyra miljoner
exemplar och är översatta till sjutton språk. År 2019 lanserades Anna Janssons
nya deckarserie om Kristoffer Bark. Skuggan bakom dig är den fristående
uppföljaren. Böckerna utspelar sig i Annas egen hemstad Örebro. "Anna Jansson
är ett proffs när det gäller att bygga intriger och karaktärer Det är ett klassiskt
deckarupplägg, men så snyggt genomfört att det blir en hetsig bladvändare."
BYKW "Det är spännande att läsa en ny Anna Jansson med ett helt nytt
persongalleri och ny stil. Författaren är skicklig på att lägga ut både falska och
riktiga ledtrådar." DAST Magazine

Hinzugefügt am 3.7.2020, 13:35:23
Geändert am 9.7.2020, 14:16:50

103 Slutet på historien
Typ Buch
Autor Jan Guillou
Verlag Piratförlaget
ISBN 978-91-642-0691-6
Datum 2020
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
Hinzugefügt am
Geändert am

libris.kb.se
Bd. 10 Det stora århundradet
3.7.2020, 14:27:00
5.8.2020, 10:38:39

120 års möbelhistoria i Lammhult 1898-2018
Typ Buch
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Autor Johan Sjöberg
Ort Lammhult
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Svenssons i Lammhult
978-91-519-2216-4
2019
libris.kb.se

Zusammenfassung En 120-årsresa i Svenssons i Lammhults, svensk möbelindustris samt Smålands
historia sammansatt av Smålandsprofilen och möbelfantasten Johan Sjöberg.
Anzahl der Seiten 674
Hinzugefügt am 1.7.2020, 13:44:53
Geändert am 1.7.2020, 13:46:03

Tags:
Möbeltillverkning-- historia, Möbler-- historia, Svenssons i Lammhult, Sverige-- Småland -- Lammhult

200 svenska sevärdheter från andra världskriget
Typ Buch
Autor Lars Gyllenhaal
Ort Stockholm
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Lind & Co
978-91-7903-242-5
2020
libris.kb.se

Hinzugefügt am 29.6.2020, 12:24:01
Geändert am 29.6.2020, 12:24:01

Alienation och arbete : unga behovsanställdas villkor i den flexibla kapitalismen
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Buch
Johan Alfonsson
Lund
Arkiv förlag
978-91-7924-335-7

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Kapitalismen i tjänstesamhället har under de senaste decennierna fått en alltmer
flexibel prägel. Kapital och varor rör sig allt friare, produktionen sker just-intime och i Sverige har vi sett en kraftig ökning av de som arbetar under osäkra
villkor på tillfälliga kontrakt som behovsanställda. Vad får detta nya flexibla
arbetsliv för konsekvenser för de anställda? Johan Alfonsson vänder sig till de
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teorier om alienation som blev så inflytelserika under industrisamhället för att
förstå de behovsanställdas villkor idag. Utifrån Marx och filosofen Rahel Jaeggi
utvecklar han en alienationsteori för vår tid som utgår från kapitalismens
oförlösta löfte om självbestämmande. Inför denna i kapitalismen inneboende
motsättning är vi alla i grunden alienerade. Men hur det tar sig uttryck varierar. I
ett lyhört samspel mellan teori och empiri visar Alfonsson hur unga
behovsanställda begränsas på olika sätt i sina möjligheter att styra det egna livet,
arbetet, fritiden och sociala relationer. De som frivilligt har sökt sig till
anställningsformen, som har någon form av ekonomiskt skydd och en större
förutsägbarhet i sitt arbete, erfar en lägre grad av konkret alienation. De som
saknar dessa förutsättningar befinner sig istället i en ytterst utsatt situation.
Alienation och arbete skildrar en flexibilitet som inte utgår från människans
behov utan kapitalets, en utveckling som är kännbar bland långt fler än bara
personer i behovsanställning. Läs Johan Alfonssons analys av krisen för den
flexibla kapitalismen i coronapandemins spår: ”Chockdoktrin för just-in-time” i
Dagens Arena 25 mars 2020 och hans debattartikel ”De otrygga jobben står
samhället dyrt” i Svenska Dagbladet 7 maj 2020. Mer om boken och corona
hittar man också i Elina Pahnkes artikel i Sydsvenskan 18 april 2020, ”Vem
belönar arbetarna som betjänar hemmasittarna?”
Kurztitel Alienation och arbete
Hinzugefügt am 23.6.2020, 09:11:06
Geändert am 5.8.2020, 10:23:51

Tags:
Alienation, Anställningsvillkor, Arbetskraft, Arbetstagare, Kapitalism, Personaluthyrning,
Tidsbegränsad anställning

Notizen:
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2020

Apan i mitten
Typ Buch
Autor Stephan Mendel-Enk
Verlag Norstedts
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

39 of 69

978-91-1-305919-8
2020
libris.kb.se
Jacobs familj har vänts upp och ner av skilsmässa och död. Men efter år av
turbulens lägger sig lugnet någorlunda i familjen och i världen omkring Jacob.
Muren har fallit, Rabin och Arafat har skakat hand och själv har han äntligen fått
börja spela i det ständigt krisande judiska fotbollslaget Maccabi. Men när hans
storebror - den avgudade Rafael - återvänder till Göteborg från Israel skärps
läget igen. Rafael är som förbytt. Det finns något orubbligt hos honom. Kanske
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till och med - fanatiskt? Snart håller politiska och religiösa motsättningar på att
slita isär familjen. Och fotbollslaget blir ännu en spelplan för konflikterna.
Stephan Mendel-Enks nya roman Apan i mitten är en fristående fortsättning på
den hyllade romanen Tre apor (vh).
Hinzugefügt am 3.7.2020, 14:12:28
Geändert am 3.7.2020, 14:12:50

Notizen:
= 3 Titel

Augusta Lundin – haute couture på svenska
Typ Buch
Autor Lotta Lewenhaupt
Autor Anna Bergman Jurell
Verlag Appell Förlag
ISBN 978-91-984961-5-4
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Ateljésömmerskan Augusta Lundin (1840–1919) drev Sveriges första modehus,
under närmare tre decennier känt för hög modegrad och utsökt kvalitet à la
fransk couture. Hon var sin tids Dior. Första gången mode-Sverige vaknade till
medvetande var när Augusta Lundin öppnade sitt modehus vid Brunkebergstorg
på 1870-talet. Runt sekelskiftet 1900 ansågs Mamsell Augusta vara modets
okrönta drottning. Det som ger Augusta Lundin en särskild plats i svensk
modehistoria är det skickliga sömnadsarbetet, hon var aldrig klädskapare i ordets
rätta bemärkelse eftersom hon inte tog fram egna modeller, men lyckades ändå
diktera modet med hjälp av sin fingertoppskänsla för vad som låg i tiden. Genom
att hålla hög modegrad höll hon ribban för vad en sömnadsateljé kan
åstadkomma. Där gjorde hon avtryck: att skapa mode handlar inte bara om att
hitta nya stilar, utan också om att bemästra ett hantverk – i vilket varje liten
detalj räknas. Agusta Lundin var en yrkesstolt sömmerska, vilket lade grunden
till hennes framgångar och berömmelse. Augusta Lundin – haute couture på
svenska är rikt illustrerad med historiska bilder och nytagna fotografier av EwaMarie Rundquist. Boken ges ut i samband med att utställningen Augusta Lundin
– Sveriges första modehus öppnar på Thielska Galleriet. Den kommer sedan att
visas på Malmö Museer och Göteborgs stadsmuseum.
Anzahl der Seiten 144
Hinzugefügt am 3.7.2020, 11:57:13
Geändert am 3.7.2020, 11:58:00

Autofiktiv dikt av Heidi von Wright
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Typ Buch
Autor Heidi von Wright
Schildts &amp; Söderströms
978-951-52-5132-9
2020
ag ser en bild på min syster och tror att jag ser mig själv. Jag hör hennes röst och
tror att den är min. Bilden av mig smälter samman med bilden av henne. Hennes
röst är också min. Mina ögon är min brors. Våra tankar är våra egna men de har
rasslat generationer i generationer. Det finns olika slag av minnen: egna
personliga minnen, släktens minnen, konstruerade minnen, föreställningar och
rena rama påhitt. Berättelserna är viktiga, fiktionen gör det lättare att minnas.
Heidi von Wright har skrivit ett slags släktkrönika, hon har gjort nedslag i den lilla
stump av familje- och världshistorien som utgör de senaste drygt hundra åren.
Hinzugefügt am 3.7.2020, 15:28:57
Geändert am 3.7.2020, 15:29:53

Verlag
ISBN
Datum
Zusammenfassung

Notizen:
= 2 Titel

Anhänge
Autofiktiv dikt av Heidi von Wright | Blankabiblioteken | Finna.fi

Batterirevolutionen
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Jan-Erik Berggren
Stockholm
Mondial
978-91-89061-42-2
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I närheten av Skellefteälvens mynning händer något unikt: Sverige står, drygt
hundra år efter att den första Volvon rullade ur fabriken, inför en ny
industrirevolution. Företaget Northvolt och tidigare Teslachefen Peter Carlsson
siktar med 40 miljarder i investeringar på att ta en världsledande position inom
batteritillverkning. Varför händer detta just nu och här, i Sverige? Vad händer
med bilbranschen när elbilarna tar över? Och hur påverkar det oss som
privatbilister ute på de svenska vägarna? Motorjournalisten Jan-Erik Berggren
tecknar en karta över elbilsrevolutionen, människorna bakom förändringen och
det dramatiska skeendet i en av världens största och mest betydelsefulla
industrier.
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Hinzugefügt am 6.7.2020, 12:46:30
Geändert am 6.7.2020, 12:46:49

Tags:
Batterier, Elbilar

Bildningens dynamik : framväxt, dimensioner, mening
Typ Buch
Autor Bernt Gustavsson
Ort
Verlag
ISBN
Datum

[Göteborg]
Bokförlaget Korpen
978-91-88383-26-6
2017

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Bildning kan ses som en resa eller ett äventyr, en utfärd och återkomst, där vi
lämnar det som är hemvant och bekant och öppnar oss för det som är främmande
och annorlunda. Vi tillägnar oss nya erfarenheter och vidgar på så sätt våra
horisonter. Det gör vi i dialog med andra människor och genom att ta del av
berättelser om andra människors liv. I Bildningens dynamik möter vi bildningens
framväxt, dess olika dimensioner och mening. Bernt Gustavsson diskuterar
skilda bildningsideal och dess relation till demokrati och modernisering, till
kulturarvet och humanismen. Han redogör för bildningens institutioner, som
studiecirkeln, folkhögskolan och universitetet. Boken avslutas med reflektioner
kring betydelsen av begrundande läsning och kritisk förmåga. Bildning är en
allmänmänsklig angelägenhet och kan bidra till en mer humaniserad och
demokratiserad värld. I den meningen är all bildning ytterst folkbildning.
Idéhistorikern Bernt Gustavsson, en av landets ledande experter på
bildningsbegreppets och bildningsarbetets historia, har samlat nya och gamla
(men bearbetade) texter i en matig volym …
Kurztitel Bildningens dynamik
Hinzugefügt am 1.7.2020, 15:16:44
Geändert am 1.7.2020, 15:31:03

Tags:
Bildning

Notizen:
Första upplagan

Björn Hettne : freds- och utvecklingsforskare i takt med tiden
42 of 69
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Typ Buch
Autor Hans Abrahamsson
Autor
Autor
Ort
Verlag

Björn Hettne
Peter Wallensteen
Göteborg
Bokförlaget Korpen

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel

978-91-88383-55-6
2019
libris.kb.se
Björn Hettne

Hinzugefügt am 1.7.2020, 15:12:36
Geändert am 1.7.2020, 15:12:36

Tags:
Sverige, Fredsforskning, Hettne, Björn, 1939-

Connect to Collect
Typ Buch
Autor
URL
Datum
Extra

Elisabeth Boogh
https://www.nordiskamuseet.se/om-museet/forlaget/connect-collect
2020-06-01T17:10:02+02:00
Library Catalog: www.nordiskamuseet.se

Heruntergeladen am 30.6.2020, 13:10:08
Sprache sv
Zusammenfassung Approaches to Collecting Social Digital Photography in Museums and
Archives. Eds. Elisabeth Boogh, Kajsa Hartig, Bente Jensen, Paula Uimonen,
Anni Wallenius. In a social digital world, the role of photography has changed
dramatically. Today a large number of photographs are found on social media
and the Internet, and many photographs are stored in smartphones. This
change has profound implications for museums and archives. From being
static, clearly delimited and regarded as memories, art or documentation,
photographs have become intensely social and are often part of an ongoing
online dialogue. They are born both social and digital. Connect to Collect
shares the results of the Nordic research project “Collecting Social Photo”
(2017–2020), which has explored the collection of social digital photography
in new and innovative ways. The anthology consists of four parts, starting with
a conceptual framing, followed by the results from eleven case studies, using a
variety of collection methods. New interfaces are presented, including a
prototype developed in the project. The last part is a set of recommendations
and a tool kit for museums and archives. A central purpose of Connect to
Collect is to inspire future efforts. It points out how social digital photographs
can be an important (re)source for history research and cultural heritage. It
also discusses how such photography collections may be of considerable value
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to museums and archives in the near future: as a public arena for knowledge
exchange, collaboration and interaction between institutions, contributors and
the public.
Anzahl der Seiten 278
Hinzugefügt am 30.6.2020, 13:10:08
Geändert am 30.6.2020, 13:11:07

Anhänge
Snapshot

Dagarna, dagarna, dagarna
Typ Buch
Autor Tone Schunnesson
Autor Lincoln Fuentes
Verlag Norstedts
978-91-1-310256-6
2020
libris.kb.se
Bibbs ska precis fylla trettionio år. Samtidigt finns det andra som fyller tjugosex
eller nitton. Trots att Bibbs saknar talang har hon varit känd ett tag, men det
enkla livet håller på att glida henne ur händerna. Och hela tiden kommer det
oväntade utgifter. Som hyran. Den fasta punkten har varit Baby, och Bibbs kan
inte att förlåta sig själv för att hon missade att han ville göra slut. När han lämnar
Bibbs ställs hon dessutom inför ett ultimatum: om hon vill ha kvar lägenheten
måste hon betala 100 000 kronor, inom en vecka. Det är pengar hon inte har. För
tio år sedan hade hon kunnat skaffa fram dem lätt. Nu tvingas Bibbs fatta
extrema beslut där lögnerna till sist blir det enda med uns av sanning. Tone
Schunnessons nya roman efter den uppmärksammade Tripprapporter (2016) är
en studie i framgång och undergång, beroende och svek, medialitet och
osynlighet.
Hinzugefügt am 3.7.2020, 14:14:09
Geändert am 3.7.2020, 14:14:09

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Notizen:
= 1 Titel

De nationella minoriteterna och biblioteken : judar, romer, sverigefinnar,
tornedalingar och urfolket samer : lagar, konventioner och minoritetspolitik

05.08.2020, 14:15

Zotero-Bericht

45 of 69

zotero://report/library/items?itemKey=TY2X7GX6,GA73J7V4,3VC...

Typ Buch
Ort Stockholm
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Anzahl der Seiten
Hinzugefügt am
Geändert am

Kungliga biblioteket, Enheten för nationell bibliotekssamverkan
978-91-7000-412-4
2020
libris.kb.se
De nationella minoriteterna och biblioteken
49
7.7.2020, 15:41:36
7.7.2020, 15:41:46

Tags:
Bibliotek, Nationella minoriteter

Den svenska modellen i en oviss tid : fack, arbetsgivare och kollektivavtal på en
föränderlig arbetsmarknad
Typ Buch
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Anders Kjellberg
German Bender
Stockholm
Arena idé
978-91-985542-5-0
2020
libris.kb.se
Den svenska modellen i en oviss tid
7.7.2020, 12:36:02
5.8.2020, 10:24:28

Tags:
Sverige, Arbetsmarknad, Kollektivavtal, Fackföreningsrörelsen, Fackliga organisationer, Svenska
modellen

Drottningholm : ett levande världsarv
Typ Buch
Autor Tove Falk Olsson
Autor Erland Montgomery
Ort [Stockholm]
Verlag Max Ström
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ISBN 978-91-7126-511-1
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Drottningholm är ett av världens mest uppmärksammade världsarv – det är
också Sveriges första. Det är en i högsta grad levande plats som sträcker sig långt
bortom själva slottet. Fotografen Tove Falk Olsson har under flera år fotograferat
i världarvets alla delar skapat en storslagen fotobok i det lilla formatet. Boken
innehåller närmare hundra bilder, bland annat från slottet, slottsteatern, Kina
slott, parken och de vackra omgivningarna. Men här finns också mer okända för
att inte säga oväntade platser.
Kurztitel Drottningholm
Anzahl der Seiten 160
Hinzugefügt am 30.6.2020, 12:33:36
Geändert am 30.6.2020, 12:34:23

Tags:
Slott-- historia, Drottningholms slott, Sverige-- Uppland -- Lovön

Efter coronan - svensk modell i kris : övertro på marknaden ersatte övertro på
politiken : konsekvenser och vägar framåt
Typ Buch
Autor Ulf Dahlsten
Stockholm
Ekerlids förlag
978-91-88849-65-6
2020
libris.kb.se
För fyrtio år sedan skedde ett dramatiskt paradigmskifte i svensk politik och det
inleddes med en Big Bang: Avregleringen av finans- och valutamarknaderna. I
boken beskrivs varför socialdemokrater och socialliberaler kom att omfamna de
marknadsliberala idéerna och varför de övergav den keynesianism och tilltro till
en växande offentlig sektor.
Kurztitel Efter coronan - svensk modell i kris
Hinzugefügt am 1.7.2020, 13:57:46
Geändert am 1.7.2020, 13:57:46

Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Sverige, Socialdemokrati-- historia, Ekonomisk politik-- historia, Marknadsekonomi-- historia,
Socialliberalism-- historia
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Elena och Europa
Typ Buch
Autor
URL
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Heruntergeladen am
Bibliothekskatalog

Lena Kallenberg
http://bilder.fsys.se/9789185489206.jpg
Stockholm
Leopard
978-91-7343-152-1
2007
1.7.2020, 10:34:55
libris.kb.se

Hinzugefügt am 1.7.2020, 10:34:55
Geändert am 1.7.2020, 10:34:55

Tags:
Europeiska unionen-- 2010-talet -- skönlitteratur, Polen-- 2010-talet -- skönlitteratur

En röst finns bara när någon hör den
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Henrika Ringbom
Förlaget
978-952-333-289-8
2020

Hinzugefügt am 3.7.2020, 12:55:47
Geändert am 3.7.2020, 12:55:47

Notizen:
= 2 Titel

Anhänge
9789523332898 | Sökresultat | Finna.fi

Ett Värmlandsepos
Typ
Autor
Autor
Ort

Buch
Sven Rydholm
Lennart Stolpe
Stockholm

05.08.2020, 14:15

Zotero-Bericht

zotero://report/library/items?itemKey=TY2X7GX6,GA73J7V4,3VC...

Verlag Skogsindustrierna
ISBN 978-91-985214-9-8
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung ”Ett Värmlandsepos” en skrift som utgivits bara internt inom Billerud. Rydholms
tanke var att författa en minnesskrift över Billerud inför det 100-årsjubileum som
skulle komma att firas 1983, och som han var väl medveten om att han inte
skulle få uppleva. ”Ett Värmlandsepos” blev en genomgång av Billerudsbolagets
tidiga historia, men även en personligt färgad beskrivning av Rydholms egna
erfarenheter inom företaget. Eposet utgör en värdefull skildring av utvecklingen
inom företaget från början av 1950-talet till mitten av 1970-talet, med en
initierad men lättförståelig beskrivning av de motiv som låg bakom de viktiga
förändringar som skedde under denna tid.
Hinzugefügt am 30.6.2020, 14:41:53
Geändert am 30.6.2020, 14:43:41

Tags:
Sverige-- Värmland, Skogsbruk-- historia, Skogsindustri

Expedition Vanadis : en etnografisk världsomsegling 1883-1885
Typ Buch
Autor Bo G. Erikson
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Bengt Wanselius
Oscar Ekholm
Bokförlaget Stolpe
978-91-89069-01-5
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Författaren Bo G Erikson är tillbaka med ett initierat och bildrikt praktverk över
Hjalmar Stolpes världsomsegling med fregatten Vanadis. Hjalmar Stolpe, en av
Sveriges mest kända arkeologer och upptäcktsresande, besökte under 18
månader i slutet av 1800-talet bland annat Portugal, Brasilien, Tahiti, Chile,
Thailand, Japan och Indien. Särskilt intressant i sammanhanget är den 22-årige
fotografen Oscar Ekholm som närvarade under resan. Expeditionen är nämligen
en av de första att bli dokumenterad genom en kameralins. Sammanlagt tog
Ekholm omkring 700 bilder från alla de platser som duon besökte. Bilder som
Stolpe sedan nedtecknade texter till. Boken utgör den första dokumentationen
över detta spektakulära material som fram till nyligen legat nedpackat i
bortglömda lådor.
Kurztitel Expedition Vanadis
Hinzugefügt am 3.7.2020, 15:43:28
Geändert am 3.7.2020, 15:44:57
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Familjen
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Johanna Bäckström Lerneby
Stockholm
Mondial
978-91-89061-15-6

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I områden där samhället sviker står andra beredda att ta sig an uppgiften att
skipa rättvisa och utöva makt. Som familjen Al Asim. Under mer än ett
decennium har den prisbelönta journalisten Johanna Bäckström Lerneby följt
familjen från Angered utanför Göteborg. Nu berättar hon om hur de kontrollerat
en hel förort med 50 000 invånare. Och vad som händer när svenska
myndigheter går samman för att försöka slå ut det som kallas det »parallella
samhället«. I detta omskakande reportage får vi följa familjen, de som drabbats
av deras brott och myndigheternas jakt för att sätta dit dem -- en gång för alla.
Johanna Bäckström Lerneby är journalist och författare. Hon har mottagit Stora
Journalistpriset i kategorin »Årets berättare« och nominerats till en Guldspade i
klassen »Bok« för Handelsvara: Kvinna.
Hinzugefügt am 1.7.2020, 14:18:04
Geändert am 1.7.2020, 14:18:18

Tags:
Polisarbete, Förorter, Organiserad brottslighet, Maffia, Sverige-- Göteborg -- Angered, Utsatta områden

Finlands medeltida stenkyrkor
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Buch
Markus Hiekkanen
Kungl. Vitterhetsakademien
978-91-88763-11-2
2020
libris.kb.se
Under medeltiden, i huvudsak perioden 1430 till 1560, lanserades ett omfattande
kyrkoprojekt i Åbo stift – då en del av Uppsala ärkestift – som innebar att kyrkor
i sten skulle byggas i stället för de församlingskyrkor i trä som fanns runtom i
stiftet. Alla stenkyrkor fullbordades inte, men ett stort antal kyrkobyggnader
färdigställdes och finns bevarade i dag. I Finlands medeltida stenkyrkor
presenterar Markus Hiekkanen samtliga 104 kyrkoprojekt, landskap för
landskap. Varje kapitel inleds med en presentation av landskapet och mot en
historisk bakgrund presenteras sedan kyrkornas byggnadshistoria, deras
inredning, kalkmålningar och inventarier, både försvunna och bevarade. Ett rikt
bildmaterial illustrerar varje kyrka. Boken är en detaljerad kritisk studie av
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kyrkorummet i det medeltida Åbo stift och utgör ett centralt bidrag till
diskussionen om Finlands medeltida kyrkor. Markus Hiekkanen är arkeolog,
konsthistoriker och medeltidsforskare och har varit verksam vid Museiverket,
Finlands Akademi, Helsingfors universitet och Åbo universitet.
Anzahl der Seiten 944!!!
Hinzugefügt am 30.6.2020, 10:45:47
Geändert am 30.6.2020, 10:46:54

Tags:
Finland, Kyrkor, Medeltiden

Formgivaren Pierre Forssell
Typ Buch
Autor Thomas Lindblad
Verlag Appell Förlag
ISBN 978-91-985485-0-1
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Pierre Forssell (1925–2004) förnyade modern svensk bruksdesign, och han
gjorde den internationellt uppmärksammad. För Gense formgav han
vickningsgaffeln Piruett i rostfritt stål och han gav liv och form åt Skultunas
mässing.
Hinzugefügt am 3.7.2020, 11:56:27
Geändert am 3.7.2020, 11:56:41

Gustav III:s samling. Arkitekturritningar från 1600-1800-talen
Typ Buch
Autor Magnus Olausson
Autor Kurt Almqvist
Verlag Bokförlaget Stolpe
ISBN 978-91-89069-29-9
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Gustav III:s samling med hans egna och andra berömda arkitekters ritningar,
följde med Gustav IV Adolf i landsflykten 1809. Samlingen återköptes till
Sverige 1925 av bröderna Helge och Axel Ax:son Johnson och ärvdes av Axels
dotter Marie-Claire. Den finns idag förvarad på Engelsbergs bruk och ägs av
Marie-Claire Cronstedts stiftelse. Ritningarna är utförda av Sveriges ledande
arkitekter under 1600- och 1700-talen över bland annat slott och trädgårdar vid
Drottningholm, Ekolsund, Haga, Gripsholm, Karlberg, Ulriksdal, Svartsjö,
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Stockholm och Uppsala. Även Gustav III:s egna skisser är katalogiserade. Denna
bok är även ett kompendium till Gustav III – sin egen arkitekt/His Own
Architect där ritningarna återges i 1:1-format över tre volymer.
Kurztitel Gustav III
Hinzugefügt am 3.7.2020, 15:47:16
Geändert am 3.7.2020, 15:52:29

Handens rörelser
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Felicia Stenroth
Norstedts
978-91-1-310746-2
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Ida jobbar på ett callcenter på tolfte våningen i ett hus i utkanten av stadens
centrum. Hon har oregelbundna arbetstider, skiftande arbetskamrater, blir
betygsatt utifrån hjälpen hon tillhandahåller dem som ringer. Handens rörelser
handlar om arbete, socioekonomiskt arv, en utmätning av Kronofogden och en
kärlekshistoria mellan Ida och Edita. Att vara fattig är att leva i ett
mellantillstånd och en klassresa går inte som en rak linje mellan punkt a och
punkt b, utan är en ständig rörelse mellan olika tider och situationer. Ida vill inte
tala om sitt gamla jag med sina nya arbetskamrater, vill inte berätta om fattigdom
och en sjuk mamma. Hon vill inte heller släppa in Edita i det förflutna, men går
det att leva i en kärleksrelation utan att dela även sina tidigare liv? Handens
rörelser är en berättelse om fattigdom, solidaritet och skönhet.
Hinzugefügt am 3.7.2020, 13:33:37
Geändert am 3.7.2020, 13:33:37

Notizen:
= 2 Titel

I rättvisans tjänst : berättelser om brott och straff
Typ Buch
Autor Johan Eriksson
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018310-3
2020
libris.kb.se
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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.
Kurztitel I rättvisans tjänst
Hinzugefügt am 1.7.2020, 16:23:43
Geändert am 1.7.2020, 16:23:43

I skottlinjen : Malexandermorden inifrån
Typ Buch
Autor Kenneth Eklund
Ort Stockholm
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Leopard förlag
978-91-7343-991-6
2020
libris.kb.se

Zusammenfassung Ett av de värsta kriminalfallen i svensk rättshistoria slutade med att två poliser
kallblodigt avrättades i Malexander 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 händelserna 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 1.7.2020, 14:13:23
Geändert am 1.7.2020, 14:13:33

Tags:
Eklund, Kenneth, 1950-, Malexandermorden 1999, Sverige-- Östergötland -- Malexander, Våld mot
poliser
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Källa X
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

Tony Johansson
[Stockholm]
Lind & Co
978-91-7903-239-5
2020
libris.kb.se
1.7.2020, 14:35:56
1.7.2020, 14:35:56

Tags:
Sverige-- Skåne, Journalister, Englund, My (fiktiv gestalt), Försvunna personer, Larsson, Erik (fiktiv
gestalt)

Notizen:
= Krimi , 2 Titel

Klämd mellan marknad och stat
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Olof Hallonsten
Timbro
978-91-7703-214-4
2020
libris.kb.se
Länge har sociologer grubblat över hur ett gott samhälle byggs av olika sfärer:
marknad, stat, vetenskap, medborgerliga gemenskaper. I Klämd mellan marknad
och stat följer författaren denna tanke, bland annat via Hans Zetterbergs idé om
det mångsidiga samhället, och ger även sina egna bidrag till traditionen. I
centrum står några av vår tids viktigaste frågor. Vad sker om enbart marknadens
spelregler bestämmer? Vad sker om staten betvingar marknaden? Vad sker om
gemenskaper bortom marknad och stat upplöses eller kuvas? Inte minst, vad sker
om universiteten kläms mellan marknad och stat till priset av forskningens frihet?
Svaren kan mycket väl avgöra det öppna samhällets framtid. Nästan alla
bekänner sig till idealet om oberoende forskning. Men i praktiken är den
vetenskapliga friheten begränsad av både politiken och marknaden. Vilken är
egentligen vetenskapens roll i det öppna samhället? Om författaren OLOF
HALLONSTEN har tysk docentgrad (Habilitation) i sociologi och är filosofi e
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doktor i forskningspolitik. I sin forskning har han huvudsakligen undersökt
vetenskapens roll i samhället, dess styrning och finansiering. Han undervisar på
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och har även varit verksam vid
Göteborgs universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och universiteten i Bamberg
och Wuppertal i Tyskland.
Hinzugefügt am 3.7.2020, 13:19:37
Geändert am 3.7.2020, 13:20:36

Klanger från fyra sekel : orglar i Strängnäs stift
Typ Buch
Autor Dag Edholm
Ort Stockholm :
Verlag Kulturhistoriska bokförlaget ;
ISBN 978-91-975749-7-6
Datum 2011
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Klicka för större bild - På uppdrag av Strängnäs stift har Dag Edholm under åren
2008 och 2009 genomfört en inventering av orgelbeståndet i församlingarna i
stiftet, för att kartlägga orglarnas tillstånd ur antikvarisk och musikalisk
synvinkel. Dag Edholm är präst i stiftet, men även orgelexpert och historiker,
och har genom åren skrivit ett stort antal artiklar och böcker om orglar och
orgelbyggare. I Klanger från fyra sekel redovisas inventeringen. Dag Edholm har
besökt 234 kyrkor, kapell och gravkapell och undersökt samtliga 281 piporglar,
som även fotograferats. De inventerade orglarna spänner över hela 254 år. Den
äldsta, från 1754, står i Överselö kyrka, och den yngsta, från 2008, i Västerljung.
Allt finns fylligt redovisat i bokens katalogdel. Boken innehåller även nyskrivna
artiklar som vill bidra till en allsidig belysning av orgelfrågor, som till exempel
orgelhistorik i stiftet, orgelns utveckling historiskt, kulturhistorisk värdering och
karakterisering av orglar, orgelns liturgiska dimension, orgelns ställning idag och i
framtiden, orgeln som hantverk och det framtida orgellandskapet. Cd:n som
medföljer boken innehåller orgelmusik från sexton av de intressantaste
orgelverken i stiftet.
Kurztitel Klanger från fyra sekel
Anzahl der Seiten 248
Hinzugefügt am 30.6.2020, 10:44:14
Geändert am 30.6.2020, 10:44:47

Tags:
Orglar-- Sverige -- Södermanland, Strängnäs stift

Klimat och moral : kalla tankar i hettans tid
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Typ Buch
Autor Magnus Linton
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Natur & Kultur Allmänlitteratur
978-91-27-16750-6
2021
libris.kb.se

Zusammenfassung Hur ska vi leva för att minska klimatkrisens effekter och undvika total
klimatkollaps och det som forskarna kallar ”hot-house-earth”? Bör vi, till
exempel, sträva efter en större eller mindre befolkning? Och hur mycket
naturresur- ser bör vi spara åt personer som kommer att leva långt efter vår
livstid? Debatten har svämmat över av identitetsmarkörer som ”eko”, ”grönt”,
”hållbart”, men hur tänker en vetenskapligt skolad etiker om hur vi ska leva när
allt står på spel? Vad i klimatdebatten är bara yta, vad är på riktigt? Hur ska vi
hantera samtidens alla krav på ansvarsfulla beteenden? Tillsammans med
författaren Magnus Linton resone- rar några framstående framtidsforskare kring
frågor som hittills förbigåtts i debatten. Boken är utformad som en samling
personligt hållna essäer där författarna vänder sig till en bred allmänhet.
Författare bland andra: karim jebari , filosof och AI-fors - kare; jenny andersson
, ekonom- och idéhistoriker; john broome , filosofiprofessor i Oxford och
världsledande klimatetiker, kirsti jylhä , psykologiforskare och förnekelseteoretiker; gustaf arrhenius , moralfilosof och VD för Institutet för
framtidsstudier; emilie prattico , filosof och näringslivsforskare; magnus linton ,
författare och journa- list.
Kurztitel Klimat och moral
Hinzugefügt am 3.7.2020, 12:09:33
Geändert am 3.7.2020, 12:09:45

Kompromisskungen. Per-Ola Eriksson om sitt liv i politkens mitt
Typ
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Buch
Per-Ola Eriksson
Lena Callne
Ekerlids
978-91-88849-72-4
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Under de ekonomiskt turbulenta åren på 1990-talet blev han en maktfaktor, som
högst påtagligt påverkade Sveriges utveckling. Per-Ola Eriksson var
centerpartisten som tillsammans med socialdemokraterna under ledning av
finansminister Göran Persson, hittade vägen ur krisen och vände Sveriges
budgetunderskott. Av vissa beskrivs samarbetet som en av de viktigare politiska
händelserna efter andra världskriget. Bondsonen från Kälsjärv drömde om att ta
över jordbruket i Kalix kommun. Men det blev inte så. Istället ledde Per-Ola
Eriksson politiska engagemang in honom in på en helt annan bana. Konstruktiva
lösningar snarare än stenhård ideologi har varit Per-Ola Erikssons linje. Större
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delen av livsresan har han delat med hustrun och ständiga bollplanket Lena, som
gick bort hösten 2018. Efter ett yrkesliv av långpendlande mellan Stockholm och
villan i Gammelstad flyttade Per-Ola Eriksson in i residenset i Luleå 2003. Han
var en uppskattad om än inte helt okontroversiell landshövding i Norrbotten åren
fram tills 2012. När han var övertygad om sin sak tvekade han inte att gå emot
länsstyrelsens tjänstemän. Under åren som landshövding försämrades han syn
kraftigt på grund av glaukom, något han aldrig berättade om offentligt. Istället
var det hans privatchaufför som lärde sig att vara hans ögon. Kompromisskungen
är en summering av milstolpar i livet. En livsberättelse nedtecknad i samarbete
med journalisten Lena Callne.
Hinzugefügt am 1.7.2020, 16:05:06
Geändert am 1.7.2020, 16:06:49

Många gånger i regn
Typ Buch
Autor Jack Hildén
Verlag Norstedts
ISBN 978-91-1-310210-8
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung De har alla förutsättningar för att leva bra liv. Hur är det då möjligt att
misslyckas så ofta, och varför verkar en av dem helt ointresserad av att ens
försöka? Det enda Mikaela vet säkert är att hennes bror ska dö. Hon vet inte hur
eller när, men han vill inte vara med, inte delta i vuxenblivandet som de andra i
deras umgänge ägnar sig åt. De är en grupp människor strax under trettio som
vuxit upp tillsammans, inga familjebildningar än, ingenting fast av någonting. Det
är Mikaela och hennes bror Victor, Tom, Siri och Edwin. De hänger, är ibland
också ihop, de växlar partner, ligger med någon annan, är vänner för livet, är inte
det. De festar, tänder av, arbetar, pratar och tänker. Många gånger i regn är en
roman som lever i språket. Med en obeveklig blick för detaljer fångar Jack
Hildén en grupp människor som knappt verkar gilla varann, men som ändå är tätt
förbundna. Detta är hans tredje roman.
Hinzugefügt am 3.7.2020, 13:32:07
Geändert am 3.7.2020, 13:32:07

Notizen:
= 3 Titel

Maximer
Typ Buch
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Autor Kristina
Autor Horace Engdahl
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Stockholm
Atlantis
978-91-7811-025-4
2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Drottning Kristinas tronavsägelse gav henne möjlighet att lämna det kulturfattiga
Sverige och vistas i de länder där konsterna stod högst i dåtidens Europa.
Inspirerad av sina upplevelser i den miljön kom hon att utveckla ett författarskap
som lever i kraft av hennes genomträngande intelligens och välde över språket.
Det gäller inte minst de cirka 1500 maximer som nedtecknades under hennes år i
Rom. Maximerna presenteras här översatta från franska till svenska. Kristina är
genom dem en av det korta formatets största mästare i vår litteratur.
Hinzugefügt am 1.7.2020, 13:56:19
Geändert am 1.7.2020, 13:56:22

Tags:
Maximer

Med rätt att dö
Typ Buch
Autor Mattias Alkberg
Verlag Teg Publishing
ISBN 978-91-88035-53-0
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Poeten och artisten Mattias Alkbergs diktsamling Med rätt att dö är en
existentiell bok om tiden, prekariatets ensamhet och om klasstillhörighet. Ett
undersökande, prövande verk om åldrandet och tröttheten och
fysiska/geografiska skillnader, valda såväl som påtvingade. Döden kanske inte är
slutet. Livet kanske är slutet.
Hinzugefügt am 6.7.2020, 16:25:24
Geändert am 6.7.2020, 16:25:24

Notizen:
= 2 Titel

Mellan Solidaritet och Coca Cola : rapporter i Svenska Dagbladet om det
postmoderna Europa
05.08.2020, 14:15
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Typ Buch
Autor Kristian Gerner
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

[Stockholm]
Engelsbergs akademi :
978-91-88717-06-1
2019
libris.kb.se
Mellan Solidaritet och Coca Cola
7.7.2020, 12:57:01
7.7.2020, 12:57:01

Tags:
Historia, Europa, Sovjetunionen

Meningarna
Typ Buch
Autor Johanna Ekström
Verlag Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018161-1
2020
libris.kb.se
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.
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 1.7.2020, 16:17:21
Geändert am 1.7.2020, 16:17:21

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Notizen:
= 3 Titel

Min mamma hade många inneboende : roman
Typ Buch
Autor Lena Kallenberg
Ort Stockholm
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Verlag Karneval förlag
ISBN 978-91-88729-11-8
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am

2018
libris.kb.se
Min mamma hade många inneboende
1.7.2020, 10:32:24

Geändert am 1.7.2020, 10:32:27

Tags:
Unga kvinnor, Gästarbetare, Frånvarande fäder, Arbetskraftsinvandring, Inneboende

Modevetenskap : nya perspektiv på mode, stil och estetik
Typ Buch
Autor Emma Severinsson
Autor Philip Warkander
Verlag Appell Förlag
978-91-985485-6-3
2020
libris.kb.se
Fjorton skribenter presenterar den svenskspråkiga forskningen inom
modevetenskap och lyfter fram modets historia. De granskar mode i förhållande
till kommunikation, arbetsliv och idédebatt samt relationen till
konsumtionskultur och materialitet. Boken tydliggör ämnets bredd och
komplexitet.
Kurztitel Modevetenskap
Anzahl der Seiten 352
Hinzugefügt am 3.7.2020, 11:54:37

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Geändert am 3.7.2020, 11:54:51

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
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mycket du ännu ska bli:virvlande mott i det europeiskahuset, boss skingrat
förvinden, några slags depåer iprotektoratet som ännuen tid står tomma
Hinzugefügt am 1.7.2020, 16:15:00
Geändert am 1.7.2020, 16:15:03

Notizen:
= 2 Titel

Nidamörkur
Typ Buch
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.
Hinzugefügt am 3.7.2020, 12:04:59
Geändert am 3.7.2020, 12:04:59

Notizen:
= 2 Titel

Norrvikens båtvarv : en berättelse om ett varv i Roslagen och dess båtar
Typ Buch
Autor Claes Lund
Autor Lars-Erik Andersson
Ort [Vätö]
Verlag [Claes Lund]
ISBN 978-91-519-1107-6
Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Vid Rosättra varv, som bildats 1886, byggdes jakter och motorbåtar. Varvet är nu
kommunens och ostkustens största båtvarv med produktion av den egna
segelbåten Linjett 32. Skalmsunds varv byggdes 1918 med Superfosfatbolagets
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vinster efter kriget. Ett stort antal personer från trakten arbetade vid detta bygge.
Vid varvet byggdes pråmar. Slipen var dimensionerad för fartyg på 600 ton.
Varvet var Roslagens sista skutvarv. Norrvikens båtvarv grundades 1919 av
båtbyggarna Karl Henning Fredriksson och Sven Lundkvist. De hade tidigare
varit arbetskamrater på Rosättra varv. Efter första världskriget var
konjunkturerna gynnsamma för småbåtsvarv. Från mitten av 1920-talet till
början av 1960talet var antalet anställda cirka 15 stycken. Därefter minskade
sysselsättningen på varvet. Nybygge av båtar som varit varvets huvudsakliga
verksamhetsinriktning fram till slutet av 1930-talet lades helt ned. På 1970-talet
uppgick antalet sysselsatta vid varvet till 3 personer.
Kurztitel Norrvikens båtvarv
Anzahl der Seiten 309
Hinzugefügt am 1.7.2020, 13:46:03
Geändert am 1.7.2020, 13:47:57
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Ögon i mörkret
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Autor
Verlag
ISBN
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Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Anders Larsson
Schildts Söderströms
978-951-52-5166-4
2020
libris.kb.se
3.7.2020, 15:27:25
3.7.2020, 15:27:25
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Olyckliga i paradiset : varför mår vi dåligt när allt är så bra?
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Buch
Christian Rück
Natur & Kultur Akademisk
978-91-27-82674-8
2020
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Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Samtidigt som Sverige de senaste hundra åren har gjort enorma framsteg med
ökad livslängd, bättre hälsa, mer frihet, jämställdhet och välfärd så avlöser
larmen om ökad psykisk ohälsa varandra. Varför mår vi inte bättre när nu allt har
blivit så mycket bättre? Med intellektuell spänst utforskar psykiatern och
forskaren Christian Rück den psykiska (o)hälsan i Sverige. Mer än en miljon
svenskar tar antidepressiva läkemedel och psykiatriska diagnoser är numera
orsak till hälften av alla sjukskrivningar. Beror ökningen på den svenska
ensamheten, skärmarna eller att allt går allt fortare? Hur kan stressen öka när
arbetet var farligare förr, arbetstiden längre och hjälpen som samhället erbjöd
mer begränsad? Hur uppstod egentligen diagnosen utmattningssyndrom, en
diagnos som faktiskt bara finns i Sverige? Läsningen av Olyckliga i paradiset
kommer inte att göra dig lyckligare – men smartare. Boken är fylld av nya
perspektiv som ifrågasätter vedertagna sanningar och inbjuder till både inre
reflektion och samhällsdebatt. christian rück är psykiater och professor i
psykiatri vid Karolinska institutet. Olyckliga i paradiset är hans debut- bok.
Kurztitel Olyckliga i paradiset
Hinzugefügt am 3.7.2020, 12:13:22
Geändert am 3.7.2020, 12:13:35

På jakt efter en innovativ välfärd - en reportagebok om social impact bonds
Typ
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Maria Widehed
Jenny Leyman
Roos & Tegner
978-91-89215-08-5
2020
libris.kb.se
En reportagebok om social impact bonds I skärningspunkten mellan kapitalism
och välgörenhet växer en banbrytande investeringsform fram som lovar att lösa
vår tids mest komplexa samhällsutmaningar. Social impact bonds, eller sociala
utfallskontrakt, har skakat om världen. Det handlar om ett skifte till utfallsfokus i
offentlig sektor, om att satsa på prevention, få in sociala innovationer, mäta
samhällseffekt och hitta nya vägar till pengarna. Men kan man verkligen sätta en
prislapp på att göra gott? I den här boken undersöks om sociala utfallskontrakt
kan vara del av lösningen på de nordiska välfärdssystemens enorma utmaningar.
Du möter pionjärerna som haft modet att bryta ny mark i det offentliga, som
använt kontrakten för att tackla arbetslöshet, avhopp från skolan, sjukfrånvaro
och flyktingströmmar. De berättar om finansiering, behovet av kunskapshubbar,
effektmätning och bromsklossar. Och mycket mer. Boken ger en global utblick,
men handlar främst om hur social impact bonds använts i Norden och vad som
krävs för en väg framåt. Journalist Maria Widehed och fotograf Jenny Leyman
har under många år bevakat det skånska näringslivet och framväxten av socialt
entreprenörskap för tidningar som Sydsvenskan och Dagens Nyheter.
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Geändert am 3.7.2020, 14:24:11

På kyrkogården i södra Lappland
Typ Buch
Autor Börje Lindström
Autor Bengt Berg
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Heidruns Förlag
978-91-86699-63-5
2020
libris.kb.se

Hinzugefügt am 7.7.2020, 13:31:06
Geändert am 7.7.2020, 13:31:08

Notizen:
= Lyrik, 1 titel

På väg: en vårdroman.
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Hilda Bjerstedt
Örahoma bok & skrivstudio
978-91-985407-7-2

Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Det ska väl gå att ha ett liv även om du är sjuksköterska”, sa Barbros man Lasse.
Barbro gillar sitt jobb men ofta blir det kollision mellan regelverket och det som
är bäst för patienterna. Går det att ha ett bra liv för den som tvingas handla mot
sitt samvete? När en alltför lång arbetsdag slutar med en känsla av
otillräcklighet? Följ med Barbro hem till hennes patienter, till samtalen med
arbetskamraterna och till livet utanför jobbet. Finns det en annan väg?
Hinzugefügt am 1.7.2020, 11:26:26
Geändert am 1.7.2020, 14:14:31
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= Roman wurde im Zusammenhang mit Corona und der Situation in der Altenpflege in
Zeitschrift"Folket i bild" vorgestellt, als Beispeiel für heutige Arbeitssituation

Provokatörerna : ett reportage om standup
Typ Buch
Autor Filip Yifter-Svensson
Verlag Bokförlaget Atlas
978-91-7389-704-4
2020
libris.kb.se
Under några sommarveckor 2018 rasade tusentals svenskar mot humorlåten
Knulla barn . Den anklagades för att normalisera pedofili och såra människor
som har utsatts för sexuella övergrepp. Mitt i drevet stod Anton Magnusson,
poddaren och standupkomikern som gör grov humoristisk hiphop under
artistnamnet Mr Cool. Samt hans kollega Simon Gärdenfors, som gästar låten.
Men de var inte ensamma. De tillhör en komikergeneration som via sina poddar
har byggt upp en hängiven skara fans. Och när drevet gick slöt fansen upp
bakom sina favoritkomiker och slog tillbaka. Provokatörerna berättar historien
om det massiva drevet mot Knulla barn , som utlöste en debatt om hur långt man
får gå i humorns namn. Men det är också en berättelse om den svenska standupscenen, från starten på 1980-talet till boomen på senare år. Kulturjournalisten
Filip Yifter-Svensson besöker klubbarna och poddstudiorna, möter pionjärer som
Adde Malmberg och Jonas Gardell, liksom nyare stjärnor som Sandra Ilar och
Kristoffer K" Svensson. Och ställer frågan: Vad ska vi egentligen med humor till?
Kurztitel Provokatörerna

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Hinzugefügt am 7.7.2020, 12:47:06
Geändert am 7.7.2020, 12:47:35

Punkterna på kartan
Typ
Autor
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Jonas Modig
Thomas Frisk
Norstedts
978-91-1-310955-8

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Jonas Modigs nya diktsamling Punkterna på kartan är en expedition i tid och
rum, utan början eller slut. Den rör sig genom naturen och årstiderna, via minnen
och nedslag i det stora lilla som finns runt husknuten eller på någon avlägsen
turistort. På sitt särpräglade sätt låter Jonas Modig det outsägliga komma oss
alldeles nära. Punkterna på kartan leder hit och bort, upphör inte att röra sig
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genom skiftande färger, bleka av sommardagarnas sol genom åren, fastväxta på
väggen under nyckelskåpet, bland regnkappor och paraplyer, halmhattar och
snedtrampade skor. Stugfukten i utkylda vinterdagar har lämnat spår, beständiga
som ärr, sköra som isens första lock på vattenpölen en morgon i oktober. "Jonas
Modig har ett poetiskt handlag med att föra över intryck och erfarenheter på
papper som påminner om det hos en säker akvarellist." Sydsvenskan
Hinzugefügt am 3.7.2020, 13:37:38
Geändert am 3.7.2020, 13:37:38

Notizen:
= 3 Titel

Smakens makt
Typ
Autor
Ort
Verlag

Buch
Per Styregård
Stockholm
Mondial

978-91-88671-90-5
2019
libris.kb.se
Varför äter och dricker vi som vi gör? Varför älskar vi att äta, men ser ner på
smaken? Hur mycket av vår doft och smak är objektiv respektive subjektiv? I
Smakens makt betraktar Per Styregård vår tids ätande och drickande ur ett
kulturellt och filosofiskt perspektiv. Genom att hämta inspiration från filosofin,
mytologin och vetenskapen reder han ut aktuella frågor kring matens roll i våra
liv och beskriver insiktsfullt de utmaningar som matkulturen står inför. Från egna
matupplevelser på några av världens bästa restauranger, till streetfood som gett
bränsle åt revolutioner och dignande julbord, guidar Styregård vår resa genom
smakens värld och ger oss nya vinklar på de begrepp som formar vår matkultur
idag.
Anzahl der Seiten 166

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Typ Buch
Autor Karin Brygger
Ort
Verlag
ISBN
Datum

[Göteborg]
Bokförlaget Korpen
978-91-88383-61-7
2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung År 2018 reste Karin Brygger och Ivar Frischer till Hamburg för att på plats
fortsätta flera års sökande i spåren efter Ivar Frischers mor Ester, som överlevde
Förintelsen. Resan blev en del i ett redan tidigare påbörjat litterärt projekt som
hösten 2019 utkommer i två volymer: Estera och Stationer.
Kurztitel Stationer
Hinzugefügt am 1.7.2020, 15:06:42
Geändert am 1.7.2020, 15:06:42

Notizen:
= 2 Titel, Lyrik
Första svenska utgåvan

Svartjobbsfabriken
Typ Buch
Autor Johan Fyrk
Verlag Verbal Förlag
978-91-89155-00-8
2020
libris.kb.se
Id-kapningar, bluffbolag och automatvapen är några ingredienser i en
hypermodern brottshärva med kopplingar till Östeuropa. Det multikriminella
nätverket har varit verksamt vid flera prestigeprojekt och anlitats av byggjättar.
Hemlösa och alkoholiserade är perfekta fasader för verksamheten som drar in
över 100 miljoner om året. Bakom dem finns en 30-årig man som alla är rädda
för. Svartjobbsfabriken är ett unikt avslöjande av ett avancerat brottsupplägg och
ett möte med några av offren för människohandeln: Jana som förlorade ett barn i
svenskt häkte, Andrej som jobbade för nätverket utan att veta om det och Aslan
som blev ersatt av svartjobbare. Hela samhället drabbas när den organiserade
brottsligheten rotar sig. Ändå kan den fortsätta. Johan Fyrk (f. 1977) är reporter
på Byggnadsarbetaren och har tidigare arbetat på bland annat Expressen och
Aftonbladet. 2020 nominerades han till Guldspaden för reportageserien
Svartjobbsfabriken.
Hinzugefügt am 3.7.2020, 16:02:26
Geändert am 3.7.2020, 16:02:44
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Sweden and the European Union : an assessment of the influence of EUmembership on eleven policy areas in Sweden
Typ Buch
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Daniel Silander
Mats Öhlén
Stockholm
Santérus Academic Press
978-91-7335-056-3

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung What has EU-membership meant for Swedish policy and policy-making since the
country became a member in 1995?
Kurztitel Sweden and the European Union
Hinzugefügt am 30.6.2020, 14:34:29
Geändert am 30.6.2020, 14:34:33

Tags:
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Thielska Galleriet. Konsten - huset - tiden
Typ Buch
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor

Patrik Steon
Sophie Allgårdh
Catharina Nolin
Hans Ruin
Martin Rörby
Charlotta Nordström

Autor Per Widén
Verlag Bokförlaget Langenskiöld
978-91-88439-74-1
2020
libris.kb.se
Thielska Galleriet - ett kulturarv där konsten, miljöerna och historien bakom
skapar en helhet. Antologin innehåller sju nyskrivna artiklar av forskare och
skribenter om: arkitekturen, parken, konstsamlingen, Ernest Thiel, arvet efter
Nietzsche. En vacker konstbok med nytagna ochhistoriska bilder som låter
läsaren komma närmare museets konst,arkitektur, inredningar och omgivningar.
Hinzugefügt am 1.7.2020, 15:58:56
Geändert am 1.7.2020, 15:59:27
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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
2021

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 3.7.2020, 15:39:45
Geändert am 5.8.2020, 10:22:39

Tre Aspenströmstudier
Typ Buch
Autor Bengt af Klintberg
Ort [Ludvika]
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Dualis
978-91-87852-64-0
2020
libris.kb.se

Zusammenfassung Innehåller essäerna 1) "Schack och poesi", om vänskapen mellan Werner
Aspenström och Bengt Anderberg. 2) "Två Bergslagsmodernister", Werner
Aspenström och Stig Sjödin och 3) "Det gamla packet", kring en prosadikt av
Werner Aspenström
Hinzugefügt am 1.7.2020, 10:47:41
Geändert am 1.7.2020, 10:47:44
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Utanför boxen : noveller
Typ Buch
Autor Christer Eriksson
Verlag Östlings Bokförlag Symposion
ISBN 978-91-87483-34-9
Datum 2020
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Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Novellsamlingen Utanför boxen ger en unik inblick i Christer Erikssons litterära
författarskap och språkliga laboratorium. Erikssons experiment genom åren med
språk, motiv och form i de olika romanerna har här gett avtryck i en humoristisk,
allvarlig och tankeväckande samling texter som hamnar någonstans i
gränstrakterna av novell, prosadikt, satir och essä.
Kurztitel Utanför boxen
Hinzugefügt am 30.6.2020, 14:27:46
Geändert am 30.6.2020, 14:27:48
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