
101 200 svenska sevärdheter från andra världskriget

Typ Buch

Autor Lars Gyllenhaal

Ort Stockholm

Verlag Lind & Co

ISBN 978-91-7903-242-5

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 2.9.2020, 15:36:05

Geändert am 7.9.2020, 12:53:37

Tags:

Sverige, Andra världskriget 1939-1945, Historiska minnesmärken, Sevärdheter, Utflyktsmål

101 2020 : en framtidsoptimistisk roman

Typ Buch

Autor Jesper Weithz

Ort Stockholm

Verlag Ordfront

ISBN 978-91-7775-084-0

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel 2020

Hinzugefügt am 28.9.2020, 16:03:43

Geändert am 30.9.2020, 15:29:38

Tags:

Klimatförändringar

101 Antiken : roman

Typ Buch

Autor Hanna Johansson

Ort Stockholm

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-310560-4

Datum 2020
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Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung En ensam kvinna i trettioårsåldern. Genom ett jobbuppdrag lär hon känna den
äldre konstnären Helena och blir hennes assistent, vän och vittne. Olga är
Helenas knepiga tonårsdotter. Berättarjaget känner instinktivt att hon vill vara
Helenas allt, tillhöra henne - ända tills hon träffar Olga och besattheten byter
riktning. De inleder en hemlig, förbjuden och ojämlik relation i den gamla
förfallna staden Ermoupoli i grekiska Kykladerna, där de tre kvinnorna
tillbringar en lång het sensommar och höst. Antiken är en roman om tillhörighet,
sexualitet, tabu, familj och besatthet. Ett triangeldrama mellan en mor, hennes
tonårsdotter och moderns yngre väninna. Några varma månader i staden
Ermoupoli i grekiska kykladerna. En queer Lolita-berättelse.

Kurztitel Antiken

Hinzugefügt am 15.9.2020, 16:11:49

Geändert am 30.9.2020, 15:30:41

Tags:

Kvinnor, Tonårsflickor, Familjer, Sexualitet, Grekland, Kvinnlig vänskap, Begär, Döttrar

101 Arbetarlitteraturens återkomst

Typ Buch

Autor Rasmus Landström

Verlag Verbal Förlag

ISBN 978-91-89155-08-4

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Ända sedan 1930-talet har arbetarlitteraturen varit en levande tradition som
skildrat statares, torpares och fabriksarbetares slitsamma tillvaro. I
Arbetarlitteraturens återkomst skildrar litteraturkritikern Rasmus Landström för
första gången hur proletärdikten lämnade fabriken och potatisåkern och klev in
det moderna tjänstesamhället.

Hinzugefügt am 2.9.2020, 11:46:28

Geändert am 2.9.2020, 14:42:50

101 Att skriva det grekiska : en otidsenlig position i svenskspråkig modernism

Typ Buch

Autor Anders Lindström

Ort Stockholm

Verlag Bokförlaget Faethon

ISBN 978-91-89113-10-7

Datum 2020
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Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Att skriva det grekiska

Hinzugefügt am 2.9.2020, 15:23:22

Geändert am 7.9.2020, 12:54:44

Tags:

Svensk litteratur-- historia, Litteraturvetenskap, Ekelund, Vilhelm, 1880-1949, Södergran, Edith,

1892-1923, Grekiska influenser, Johnson, Eyvind, 1900-1976, Modernism (litteratur), Norén, Lars,

1944-, Trotzig, Birgitta, 1929-2011

Notizen:

Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2020

101 Bösarpsbygden : foton från en svunnen tid

Typ Buch

Autor Claes Lindahl

Autor Birgitta Åkesson

Ort [Bösarp]

Verlag Bösarps bygdeförening

ISBN 978-91-519-1284-4

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Bösarpsbygden

Hinzugefügt am 2.9.2020, 15:41:49

Geändert am 7.9.2020, 13:15:33

Tags:

Lokalhistoria, Sverige-- Skåne -- Trelleborg -- Bösarp

101 Buskis : folkligt och underhållande

Typ Buch

Autor Mikael Strömberg

Ort Lund

Verlag Ekström & Garay

ISBN 978-91-89047-84-6

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Kurztitel Buskis

Hinzugefügt am 22.9.2020, 16:52:18

Geändert am 30.9.2020, 15:33:13

Tags:

Sverige, Skådespelare, Friluftsteater-- historia, Komiker, Lustspel-- historia, Underhållningsprogram på

tv-- historia

101 Dag för dag : Texter från en särskild tid

Typ Buch

Autor Bengt Berg

Verlag Ekström & Garay

ISBN 978-91-89217-73-7

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Texter från en särskild tid är underrubriken till en samling betraktelser som
poeten Bengt Berg sänder oss från sin utpost på landet under en brinnande
coronapandemi. Svävande i ett tidens vakuum fångar författaren flyktiga infall
och tankar som når honom under strövtågen i påtvingad karantän. Språket blir
ett sätt att leka frihet i en annars kringskuren fysisk tillvaro.

Kurztitel Dag för dag

Hinzugefügt am 22.9.2020, 16:54:32

Geändert am 30.9.2020, 15:34:25

101 De försvunna

Typ Buch

Autor Lizette Romero Niknami

Ort [Stockholm]

Verlag Albert Bonniers förlag

ISBN 978-91-0-018231-1

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung En berättande poesibok som utgår ifrån 1970-talets Chile och Argentina under
militärdiktaturerna. Boken följer två barn: Neftalí vars saknade pappa till sist
kommer tillbaka och Tatiana vars pappa för alltid är försvunnen. Deras vägar
korsas aldrig, men båda flyr med sina familjer till Sverige och växer upp där.
Med sin mässande, sjungande karaktär ställer De försvunna frågor om tid,
förflyttning och arv, om våldets kausalitet och om huruvida det alls går att tala
om det mest fruktansvärda.

Hinzugefügt am 31.8.2020, 15:20:32
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Geändert am 2.9.2020, 14:43:53

101 Den undre världen

Typ Buch

Autor Joakim Palmkvist

Verlag Kaunitz-Olsson

ISBN 978-91-89015-36-4

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Den här boken är en fundering. Inte en fullständig historik över den tragiska
misär som är dagens grova organiserade brottslighet med mord, utpressning och
en alltmer omfattande maffiakultur.

Hinzugefügt am 28.9.2020, 15:56:41

Geändert am 30.9.2020, 15:35:16

101 Den vanartige Jan Myrdal : ett seminarium kring ett 75-årigt föfattarskap ;
ABF-huset i Stockholm 14 april 2019

Typ Buch

Autor Anders Björnsson

Autor Per Arne Skansen

Ort [Skarpnäck]

Verlag Gun Kessles och Jan Myrdals stiftelse

ISBN 978-91-519-2639-1

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Den vanartige Jan Myrdal

Hinzugefügt am 2.9.2020, 15:25:51

Geändert am 7.9.2020, 13:17:55

Tags:

Svenska författare, Myrdal, Jan, 1927-

101 Det var jag som skulle dö

Typ Buch

Autor Natalie Verständig Axelius

Ort [Stockholm]

Verlag Natur & Kultur
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ISBN 978-91-27-16622-6

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Natalie Verständig Axelius roman bygger på de krigsupplevelser som hennes
morfar Samuel Janowski berättade för sin dotter, Natalies mor. Boken handlar
både om de svåra åren på flykt och i olika läger och om den första tiden i
Sverige med försörjningsvåndor och familjebildning.

Hinzugefügt am 31.8.2020, 16:42:36

Geändert am 2.9.2020, 14:46:28

Tags:

Sverige-- Stockholm, Tyskland, Flykt, Förintelsen, Förintelsens överlevande, Judiska getton, Polen

Notizen:

Första utgåvan

101 En klump i magen

Typ Buch

Autor Malin Granroth

Ort [Sundbyberg]

Verlag Kartago

ISBN 978-91-7515-351-3

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Hur kunde jag bli gravid? Så jävla dumt! Malin har bestämt sig för att aldrig
skaffa barn, när hon en dag blir gravid. I början är hon och hennes sambo
tveksamma, men sedan bestämmer de sig tillsammans för att behålla barnet och
bli föräldrar. Ett stort och omtumlande beslut i några unga människors liv i
Sverige idag.

Hinzugefügt am 31.8.2020, 16:17:23

Geändert am 2.9.2020, 14:47:46

Tags:

Barn, Jämställdhet, Föräldrar, Förlossningsvård, Graviditet

Notizen:

1:a upplagan
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101 En natt kidnappar jag alla mina hemtjänstkunder i en stulen buss : dikter

Typ Buch

Autor Linnea Swedenmark

Ort Stockholm

Verlag Lil'Lit förlag

ISBN 978-91-985050-7-8

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel En natt kidnappar jag alla mina hemtjänstkunder i en stulen buss

Anzahl der Seiten 48

Hinzugefügt am 1.9.2020, 11:05:12

Geändert am 2.9.2020, 14:48:46

101 En sommar på Skalsvallen och andra autentiska berättelser om fäbodlivet

Typ Buch

Ort [Järvsö]

Verlag Järvsö hembygdsförening

ISBN 978-91-88925-27-5

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung En bok om fäbodlivet på Skalsvallen i Järvsö, om fäbodstintor och om deras
hårda arbete. Det var fäbodstintorna som under denna tid producerade åtråvärda
handelsvaror som såldes vidare under marknadsdagar vida omkring. Därmed har
vi dem att tacka för ökat välstånd i Hälsingland under tiden för denna
verksamhet.

Anzahl der Seiten 94

Hinzugefügt am 2.9.2020, 15:37:59

Geändert am 7.9.2020, 13:21:53

Tags:

Kvinnor, Fäbodar-- historia, Fäbodväsen-- historia, Sverige-- Hälsingland -- Järvsö

101 Ett 200-årsminne av Carl Axel Gottlunds besök hos skogsfinnarna : en
betraktelse

Typ Buch

Autor Lars Lundin

Ort Lund
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Verlag Ekström & Garay

ISBN 978-91-89047-92-1

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Få personer som gästat skogsfinnarna i Sverige och Norge har blivit så
uppskattade och ihågkomna som den finske studenten Carl Axel Gottlund. Hur
kan det komma sig? Gottlund-experten Lars Lundin ger i denna minnesskrift sin
förklaring. Lars Lundin upplyser också om framgångar och bakslag som
Gottlund erfor då han ville göra gott för skogsfinnarna. Och hur lever släkten
Gottlund vidare?

Kurztitel Ett 200-årsminne av Carl Axel Gottlunds besök hos skogsfinnarna

Hinzugefügt am 22.9.2020, 18:01:49

Geändert am 30.9.2020, 15:36:11

Tags:

Sverige, Finland, Resor-- historia, Folklorister, Gottlund, Carl Axel, 1796-1875, Sverigefinnar--

historia

101 Ett lapptäcke av källor : kunskapsproduktion om romer och resande vid
arkiv och museer

Typ Buch

Autor Lotta Fernstål

Autor Charlotte Hyltén-Cavallius

Verlag Nordic Academic Press

ISBN 978-91-88909-57-2

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung De historiska källor som finns tillgängliga om romer och resande i Sverige är
äldre texter som är skrivna utifrån majoritetssamhällets synvinkel. Källorna är
ofta ensidiga, fyllda av fördomar och missuppfattningar. Författarna granskar
kritiskt materialens tillkomst och användandet av dem, samt lyfter fram nytt,
tidigare förbigånget källmaterial där romer och resande själva berättar om sina
liv.

Kurztitel Ett lapptäcke av källor

Hinzugefügt am 14.9.2020, 17:19:14

Geändert am 30.9.2020, 15:54:52

101 Ett nytt England

Typ Buch

Autor Valerie Kyeyune Backström
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Ort Stockholm

Verlag Modernista

ISBN 978-91-7893-483-6

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 28.9.2020, 16:16:49

Geändert am 30.9.2020, 15:56:19

Tags:

Äktenskap, Förenta staterna-- Los Angeles, Pengar

101 Finnarna i Kilsbergen : kultur och bosättning 1580-1650

Typ Buch

Autor Jan-Erik Björk

Autor Lars-Olof Herou

Ort [Falun]

Verlag FINNSAM i samarbete med Finnbygdens förlag

ISBN 978-91-88644-46-6

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Finnarna i Kilsbergen

Hinzugefügt am 2.9.2020, 15:50:50

Geändert am 7.9.2020, 13:23:16

Tags:

Historia, Sverigefinnar

101 Flickebarn nr 291

Typ Buch

Autor Ninni Schulman

Ort [Enskede]

Verlag Bazar förlag

ISBN 9789180060271

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Efter sju framgångsrika spänningsromaner av Ninni Schulman kommer nu en
hudlös självbiografisk roman.

Hinzugefügt am 29.9.2020, 08:57:35
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Geändert am 30.9.2020, 15:57:34

101 För Finlands frihet och framtid : brev från en kämpe under finska
vinterkriget 1939-1940

Typ Buch

Autor Kristina Palmér

Ort Stockholm

Verlag BoD

ISBN 978-91-7851-391-8

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel För Finlands frihet och framtid

Anzahl der Seiten 95

Hinzugefügt am 2.9.2020, 15:54:07

Geändert am 7.9.2020, 13:25:17

Tags:

Finska vinterkriget 1939-1940, Fältpost, Militärpost

101 Från Corona till … 7 noveller om vad som kunde ha hänt

Typ Buch

Autor Spero Etiam

Autor Siri Sigrand

Autor Jessika Lustig

Autor Martin Bergén

Autor Anastasia Bark

Autor Lisa Gummesson

Autor Anna-Maria Olsson

Autor Johanna Wälivaara

Autor Michiel van Lint

Autor Elisabet Jonsson

Verlag Multatuli Förlag

ISBN 978-91-985963-6-6

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Corona spred sig som en löpeld över världen och kröp in i allas tankar. I den här
novellsamlingen beskriver några författare sina mardrömmar, fantasier eller
visioner: vad händer efter Corona-krisen? Novellerna bjuder på instängdhet och
frustration över regeringar som vägrar återge människor friheten. Det finns de
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som kämpar emot och de som inte vågar. Men det finns hopp också, hopp att
människan efter krisen ska bygga en bättre framtid. Från Corona till … är
resultatet av Multatuli Förlags novelltävling ”Coronadespoti”.

Hinzugefügt am 9.9.2020, 15:30:44

Geändert am 14.9.2020, 16:22:06

101 Från världskrig till corona : en berättelse om när Landet Lagom inte blev
så lagom

Typ Buch

Autor Rune Barnéus

Verlag Ekerlids

ISBN 978-91-88849-83-0

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Rune Barnéus belyser konsekvenserna för de årsrika på ett flertal områden.  
Han visar på hur i sig odramatiska reformer som allemanssparandet eller
bostadsrättsreformen förändrat Sverige. Boken skrevs under coronakrisen och
belyser dess sannolika effekter på strategiska områden med återgång till ökad
nationell kontroll av nationalstaterna.

Kurztitel Från världskrig till corona

Hinzugefügt am 9.9.2020, 15:33:27

Geändert am 14.9.2020, 16:23:04

101 Garbo går iland : essäer och småstycken

Typ Buch

Autor Gunnar D. Hansson

Ort Mölndal

Verlag Ekphrasis förlag

ISBN 978-91-986257-0-7

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Garbo går iland knyter an till Gunnar D Hanssons tidigare essävolymer: Ärans
hospital (1999), Lyckans berså (2008) och Var slutar texten? (2011). Också här
finner man en sällsynt spännvidd – från den isländska sagadiktningen till
kommissarie Maigret, från Ingierd Gunnarsdotter till Evert Taube, från Nelly
Sachs till en poetikdebatt inom 800-talets sanskritlitteratur.

Kurztitel Garbo går iland

Hinzugefügt am 1.9.2020, 10:14:23

Geändert am 2.9.2020, 14:49:50
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101 Här bryr sig sommaren inte om oss – breven från Hertha 1939–44

Typ Buch

Autor Ingrid Lomfors

Verlag Volante

ISBN 978-91-7965-042-1

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Herthas döttrar fick en ny chans i Sverige. Själv blev hon kvar i nazisternas
Tyskland. Hertha Josias brev till döttrarna Hannelore och Inge är en gripande
skildring inifrån 1900-talets största tragedi och förbrytelse. Men det är också
berättelsen om en kvinnas outtröttliga försök att åtskild från sina barn mot alla
odds upprätthålla sin roll som mor.

Hinzugefügt am 23.9.2020, 12:19:15

Geändert am 30.9.2020, 15:58:30

101 Himlen

Typ Buch

Autor Karl Daniel Törnkvist

Ort [Stockholm]

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-309689-6

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Karl Daniel Törnkvist debuterar med en kompromisslös diktsamling. vilka var
vi? Som vårdar ingen som förblir ingen Allt som sjunker till vardag till
mänskligt golv allt som sägs det avskurna som sprattlar i det som sägs ingen
annan stans var kom det ifrån? aldrig någonstans bara så avskuret mycket här så
djupt ohörda talar vi vidare in i det ohörda, ogråtna Rösterna i Himlen sjunger en
sorgesång om arbete och omvårdnad, slitgöra som ärvts ner genom generationer.
Kroppens nednötande som ger inre kontaktlöshet, slutenhet. Men kören sjunger
också om det som återstår. Livskraften som gång på gång sviks, men förblir.
Sorgesången blir till en kampsång hörd genom väggar av år, decennier, kanske
mer, men som om det gällde en brusten röst i lägenheten intill.

Hinzugefügt am 31.8.2020, 16:27:13

Geändert am 2.9.2020, 14:50:56

101 Hundra röster om corona

Typ Buch

Autor Malin Edgren
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Verlag Melitt Kultur

ISBN 978-91-519-3547-8

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Våren 2020 sprider sig coronapandemin över världen. Situationen är ny och
hotfull, alla drabbas. Stränga åtgärder vidtas för att skydda liv. Krisen slår
hälsomässigt, ekonomiskt och socialt. På individnivå men också mot hela
samhället. Vi påminns om vår utsatthet, vår litenhet i det stora. Hur vår vilja inte
kan mätas med naturkrafter och sjukdomar. Och det som vanligtvis
rekommenderas i kris, att söka stöd och tröst i social kontakter, blir förbjudet. Så
vad innebär det att vara människa i coronapandemins spår? Boken Hundra röster
om corona fångar en tid av existentiella frågor där representanter för ett helt
lokalsamhälle berättar. Om oro, saknad och frustration. Om hopp, framtidstro
och drömmar. Om ett påtvingat utanförskap eller en efterlängtad samhörighet.
Om det vardagsnära sammanhanget, om tankar på döden men också på livet.
Som ett avtryck i tiden, en kollektiv minneskapsel. Medverkande: Stefan Holm,
Olof Wretling, Eva-Lis Sirén, Anna Sandborgh, Ingemar Hallén mfl. Efterord av
Landshövding Georg Andrén. Sagt om boken: ”Projektet är ovanligt ambitiöst
och genomtänkt och står sig väl i jämförelse med många muséers arbete” – Prof
Heiko Droste, Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholms universitet
”Historien består av mänskliga erfarenheter – av kriser, handlingar och
viljeyttringar, sorg och smärta, glädje och kamp. Med den här boken har en
viktig pusselbit lagts till hanteringen av vår egen epoks digerdöd.” – Prof Dick
Harrison, författare och historiker

Hinzugefügt am 9.9.2020, 15:35:59

Geändert am 14.9.2020, 16:24:57

101 I rättvisans tjänst : berättelser från mitt liv som advokat

Typ Buch

Autor Johan Eriksson

Ort [Stockholm]

Verlag Albert Bonniers förlag

ISBN 978-91-0-018310-3

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

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

Kurztitel I rättvisans tjänst

Hinzugefügt am 23.9.2020, 12:57:09

Geändert am 30.9.2020, 15:59:32

Tags:

Sverige, Advokater, Eriksson, Johan, 1964-, Straffprocess

101 Ilska, desperation och lömska försåt : våldsamma kvinnor i 1800-talets
Sverige

Typ Buch

Autor Roddy Nilsson

Autor Marie Eriksson

Ort Lund

Verlag Nordic Academic Press

ISBN 978-91-88909-55-8

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Kvinnors våld har inte fått någon större uppmärksamhet i forskningen.
Författarna tar här ett grundligt grepp om kvinnors våldsbrottslighet på 1800-
talet en tid av omfattande samhällsförändring. Vad drev kvinnorna till att begå
våldsdåd? Vilka former tog sig våldet och mot vilka riktades det? Studien
argumenterar bland annat för en utvidgad och mer nyanserad förståelse av våld
och kön.

Kurztitel Ilska, desperation och lömska försåt

Hinzugefügt am 14.9.2020, 13:47:44

Geändert am 14.9.2020, 16:25:52

Tags:

Sverige, Våld, Mord, Självmord, Sweden, Brottslighet, Brottsoffer, Kvinnor som misshandlar-- historia

101 Images in history : towards an (audio)visual historiography ; History in
images : towards an (audio)visual historiography = techn. Problem WIn IBW

Typ Buch

Autor Peter Aronsson

Autor Andrej Slávik

Autor Birgitta Svensson

Ort Stockholm

Verlag Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien
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ISBN 978-91-88763-07-5

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung The outcome of an international symposium taking place on 27–28 April 2017 at
the Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities in Stockholm,
this anthology can be read from either end.

Kurztitel Images in history

Hinzugefügt am 30.6.2020, 11:45:02

Geändert am 14.9.2020, 16:50:52

Tags:

Historieskrivning-- teori, filosofi, Bilder, Audiovisuellt material, Bilder som historiska källor

101 Kapitalets automatik : mänskliga robotar & systematisk dumhet

Typ Buch

Autor Mikael Nyberg

Ort [Stockholm]

Verlag Verbal

ISBN 978-91-87777-86-8

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Med robotar och artificiell intelligens försvinner hälften av alla jobb, spår
ekonomer. Men på arbetsplatserna blir det allt knappare om tid. Lagerarbetare
blir mänskliga robotar som en automatröst leder genom arbetsdagarna. Mikael
Nyberg fortsätter den resa genom samhället som han påbörjade i böckerna
Kapitalet.se och Det stora tågrånet.

Kurztitel Kapitalets automatik

Hinzugefügt am 15.9.2020, 16:32:58

Geändert am 30.9.2020, 16:00:41

Tags:

Arbetsmarknad, Kapitalism, Automatisering-- sociala aspekter, Teknik och samhälle, Tekniska

innovationer-- sociala aspekter

101 Krokodilens vändkrets

Typ Buch

Autor Jona Elings

Ort [Stockholm]

Verlag Albert Bonniers Förlag
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ISBN 978-91-0-017996-0

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Moskva 1974. Kosmonautfru Shatalova fastnar med håret i handfatet där hon
tvingas tvätta sig eftersom badkaret är upptaget av två kubanska krokodiler.
Stockholm idag. Malin Pettersson Carlsson fastnar i minnen av
rymdutställningen i Rättvik och av Åsa som inte finns längre och önskar att hon
haft ett par krokodiler att oroa sig för i stället. ”Krokodilens vändkrets” är en
roman om moderskap, dotterskap och äktenskap. Om klassamhällen och
förnekandet av dem, om ensamhet i kollektivet. Den handlar om allt som sker på
badrumsgolv bakom låsta dörrar. Om verklighet och fiktion. Om inlagd gurka,
rymdvulkaner och vådan av vita trosor.

Hinzugefügt am 31.8.2020, 16:41:27

Geändert am 2.9.2020, 14:51:55

Tags:

Sverige-- Stockholm, Äktenskap, Moderskap, Ryssland-- Moskva

101 Lilo

Typ Buch

Autor Erik Hågård

Ort [Stockholm]

Verlag Albert Bonniers Förlag

ISBN 978-91-0-017919-9

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung "'Ska vi gå eller.' Loé ser inte på honom. Hennes kropp är ett barns, inte rösten,
inte blicken. Om de hade levt i en annan tid hade de bägge kunnat vara barn,
öppna för allt, nu och nu den enda riktningen."Gawar och Loé har ingenting. De
har varandra, det har de bestämt. Deras uppgift är att ta sig till templet i Port
Ondeo, en sönderfallande, sluten stad. Det sägs att det går att leva där, om de
kan ta sig till den norra stranden, om de blir insläppta.De går i dallrande hetta,
överallt samma ursinniga bländljus. Flodens giftiga algsörja kryper in över land,
måsarna hånskriker ovanför. Solen stiger och de fortsätter, det har de lovat. Det
finns inget utrymme att ge upp."Lilo" är en berättelse från en tid då människorna
har förlorat herraväldet över den levande världen, då ingen längre kommer
undan förstörelsen. Flodödlans tid, den svarta tångens tid, myrornas tid.

Hinzugefügt am 31.8.2020, 16:44:23

Geändert am 2.9.2020, 14:45:04

Tags:

Naturkatastrofer, Miljöförstöring
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101 Liv och död i Mälardalen - 3000 år vid Kalvshälla : människornas liv
under nära 3000 år vid Kalvshälla i Järfälla, strax norr om Stockholm

Typ Buch

Autor Peter Bratt

Ort [Stockholm]

Verlag Stockholms läns museum

ISBN 978-91-87006-54-8

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Liv och död i Mälardalen - 3000 år vid Kalvshälla

Hinzugefügt am 2.9.2020, 15:17:49

Geändert am 14.9.2020, 16:27:24

Tags:

Historia, Fornlämningar, Boplatser, Sverige-- Uppland -- Järfälla

101 Livets små njutningar : somna med hund och 46 andra upplevelser som gör
livet värt att leva

Typ Buch

Autor Sigge Eklund

Ort Stockholm

Verlag Brombergs

ISBN 978-91-7809-153-9

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Knivskarpt och lustfyllt om vardagslycka. Med en stark närvarokänsla bjuder
Sigge Eklund in oss i sin vardag och manar oss att stanna upp och återupptäcka
de små njutningar våra liv faktiskt är fyllda av.

Kurztitel Livets små njutningar

Hinzugefügt am 31.8.2020, 17:19:33

Geändert am 2.9.2020, 14:53:18

Tags:

Personlig utveckling, Coping, Stresshantering

101 Livets tunna väggar : en essäberättelse om ett lyhört hus och en natur full
av språk
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Typ Buch

Autor Nina Burton

Ort [Stockholm]

Verlag Albert Bonniers förlag

ISBN 978-91-0-018242-7

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung "Den stora naturtomten hade en levande atmosfär. På sydsidan klättrade ett
mossigt litet berg bland tallar och ekar med livliga nötväckor. I väster anades
hemlighetsfulla stigar inne i blåbärsriset, och på norrsidan gränsade tomten brant
mot en allmänning med ett glittrande sund som fond. Genom att det inte fanns
några inhägnade gränser kändes allt på en gång enskilt och öppet, ungefär som i
det lyhörda gamla huset."Här, i sommarstugans väggar och tak och i den
omgärdande naturen, bekantar sig Nina Burton med myror och bin, rävar och
ekorrar; arter av olika slag, alla med sina skilda språk. Med smittande nyfikenhet
letar hon fram existensen i alla dess former, det mysterium som är livet.

Kurztitel Livets tunna väggar

Hinzugefügt am 1.9.2020, 12:44:03

Geändert am 2.9.2020, 14:54:24

101 Love : en roman om Greta Garbo

Typ Buch

Autor Kerstin Gezelius

Autor Alexander Onofri

Ort Stockolm

Verlag Polaris

ISBN 978-91-7795-277-0

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Greta Garbo är dyrkad som både kärleksgudinna och feminist- och queerikon, en
kombinerad prestation som inte egentligen ser sin like igen förrän vid
postmodernismens genombrott på åttiotalet. LOVE är en fartfylld roman om
Greta Garbos väg till Hollywood och de första åren i drömfabriken.

Kurztitel Love

Hinzugefügt am 31.8.2020, 15:51:43

Geändert am 2.9.2020, 14:55:57

Tags:

Kärlek, Förenta staterna-- Los Angeles -- Hollywood, Garbo, Greta, 1905-1990

Notizen:
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Första upplagan

101 Medeltida stadsaristokrati : världsligt frälse i de skånska landskapens
städer

Typ Buch

Autor Kenth Hansen

Ort Lund

Verlag Lunds universitet

ISBN 978-91-88899-91-0

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Medeltida stadsaristokrati

Hinzugefügt am 10.9.2020, 14:34:51

Geändert am 14.9.2020, 16:29:29

Tags:

Sverige-- Skåne, Sverige-- Halland, Städer-- historia, Medeltiden, Aristokrati-- historia,

Skånelandskapen

Notizen:

Diss. Lund : Lunds universitet, 2020

101 När corona erövrade världen

Typ Buch

Autor Ingrid Tollgerdt-Andersson

Ort Bjärehalvön

Verlag Tollgerdt förlag

ISBN 978-91-986165-0-7

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung När Corona erövrade världen beskriver och analyserar de psykologiska och
sociala konsekvenser som uppstår när gränser stängs, människor isoleras och
sätts i karantän. Den svenska strategin, att inte isolera och tvinga utan istället
bygga på frivillighet och sunt förnuft, framstår som en grön ö av frihet.
Omtyckt, men också ifrågasatt och kritiserad nationellt och internationellt. Hur
väl har den lyckats hitills?

Hinzugefügt am 9.9.2020, 15:37:04
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Geändert am 14.9.2020, 16:42:20

Tags:

Coronavirus, Socialpsykologi

101 Närhetsprincipen

Typ Buch

Autor Hanna-Linnea Rengfors

Ort Göteborg

Verlag it-lit

ISBN 978-91-985640-3-7

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Med utgångspunkt i terrordådet på Drottninggatan i april 2017 skriver Hanna-
Linnea Rengfors fram en storslagen och hjärtskärande berättelse om närhet och
avstånd i en globaliserad samtid.

Hinzugefügt am 31.8.2020, 16:12:35

Geändert am 2.9.2020, 14:56:49

101 Oumbärliga samtal. Humaniora och samhällsvetenskap i svensk offentlig
debatt

Typ Buch

Autor Heuman, Johannes; Sandström, Jenni & Widmalm, Sten

Verlag Daidalos

ISBN 978-91-7173-604-8

Datum 2020

Zusammenfassung Kunskap spelar en central roll i en demokrati. Demokratin förutsätter ju
välunderrättade medborgare och ett kvalificerat offentligt samtal. Det är därför
frågan om hur vi värderar, hanterar och förmedlar kunskap är så viktig – och
kanske viktigare än någonsin förr. Man talar ofta om politikens och mediernas
påverkan på offentligheten, men i antologin Oumbärliga samtal är det i stället de
samhällsvetenskapliga och humanistiska forskarnas roll – och faktiska ansvar –
som står i fokus. Vilka problem och möjligheter har vetenskaplig
kunskapsspridning i dag? Hur har förutsättningarna för kunskapsförmedlingen
förändrats över tid? Hur kan dagens kunskapsförmedling bidra till att
demokratin bevaras och vidareutvecklas? Antologiförfattarna – Sverker
Gustavsson, Anna Victoria Hallberg, Johannes Heuman, Urban Lundberg,
Sharon Rider, Jenni Sandström, Sten Widmalm och Johan Östling – närmar sig
den här kunskapsproblematiken utifrån olika erfarenheter och analytiska
perspektiv. Detta är särskilt angeläget i en tid då inte bara forskarvärlden och det
omgivande samhället glider isär alltmer. Även akademin är splittrad och
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samtalen mellan forskare blir mer polariserade och mindre konstruktiva.
Antologin avslutas med en essä där Kay Glans kritiskt granskar det oumbärliga
samtalets motkrafter. Bokens författare är verksamma inom humanistisk och
samhällsvetenskaplig forskning och publicistik, med särskilt intresse för
kunskapsförmedling och utbildningsfrågor. Bidragen har genomgått så kallad
dubbelblind referentgranskning.

Hinzugefügt am 10.9.2020, 15:22:25

Geändert am 14.9.2020, 16:43:40

101 På kryss med Taube

Typ Buch

Autor David Anthin

Verlag Breakwater Publishing

ISBN 978-91-86687-60-1

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Evert Taube hade en målinriktad arbetsgång för sitt prosaskrivande, vilken han
följde under hela sin långa karriär. Först skrev han ett antal tidningsartiklar,
därefter publicerade han dem i bokform.

Hinzugefügt am 2.9.2020, 09:35:46

Geändert am 2.9.2020, 14:57:52

101 Paradiset ligger under mammas fötter

Typ Buch

Autor Gina Dirawi

Ort Stockholm

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-307360-6

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Gina Dirawis debutbok är en knivskarp, frispråkig roman om frigörelse, vänskap
och världens orättvisor. Mona längtar efter frihet, revolution och att slippa alla
hyenor i småstaden som inte fattar att hon är en alfakrigarinna. Både de i
moskén och skolan är hatare, till och med Mila har blivit en feg slavinna. Men
bara oupplysta kan kalla Monas graffiti för klotter - det är konst som visar
sanningen. Hennes bästa vän Mila måste skaffa flawless betyg för att komma in
på läkarlinjen och flytta från Norrland. Det är dags att visa världen att hon är
mer än ett hijabispöke som inte går på andra fester än sin mammas
mångfaldsgrupp. Ja, Mila kanske inte har nått sin målvikt än och hjärnan har inte
funkat som den ska på sistone, men hon vet att hon har Allah på sin sida. Måste
Mona vara så extrem bara? Nour bor i ett palestinskt flyktingläger i Beirut - en
sliten stadsdel som styrs av en grupp korrupta män. På skönhetssalongen samlas
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kvinnorna varje dag för att avhandla det senaste skvallret och hemligheterna som
kan förstöra människors liv. Hur fuck ska en kvinna kunna skina när livet bara
dumpar khara på en? Det enda som återstår är att ta världen på sina egna axlar
och rensa upp i orättvisan - och nånstans börja hitta sig själv på vägen. Men vad
brukar världen göra mot kvinnor som vill ha mer än det som serveras?

Hinzugefügt am 28.9.2020, 16:19:05

Geändert am 30.9.2020, 16:01:41

Tags:

Personlig utveckling, Unga kvinnor

101 Pur

Typ Buch

Autor Erik Lindman Mata

Ort [Stockholm]

Verlag Nirstedt/litteratur

ISBN 978-91-985301-2-4

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 31.8.2020, 16:38:15

Geändert am 2.9.2020, 15:07:57

101 Rippad

Typ Buch

Autor Josefine Adolfsson

Ort [Stockholm]

Verlag Natur & Kultur

ISBN 978-91-27-16446-8

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Julia lever i en värld där allt är till salu och gränser ständigt omförhandlas:
tjänster, kroppsdelar, vänskap, förtroenden, värdighet, sanningar och tystnad.
Under en intensiv vår i Malmö/Köpenhamn ställs allt på sin spets.

Hinzugefügt am 31.8.2020, 16:29:41

Geändert am 2.9.2020, 15:09:04

Notizen:

Första utgåvan
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101 Så höjer sig landet

Typ Buch

Autor Svante Bäckström

Ort [Stockholm]

Verlag Atlas

ISBN 978-91-7389-728-0

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 31.8.2020, 17:12:55

Geändert am 2.9.2020, 15:10:03

101 Sanningens kalas

Typ Buch

Autor Marie Lundström

Ort [Stockholm]

Verlag Wahlström & Widstrand

ISBN 978-91-46-23629-0

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung ”Om livet varit en talangtävling, hade jag slagits ut. Jag hade inte tagit mig till
final. Jag har ingen särskild begåvning för det här med att leva. Men jag har
själv lyckats skrapa ihop till detta: En man som vill ha mig. Två barn. Jag borde
kunna vila i det. Jag borde kunna lära mig att vila i det. Om en kinesisk
rymdsond kan landa på månens baksida, borde jag kunna fixa detta.”Isabel är
fyrtioåtta år gammal och ingen stjärna på det här med livet. Men vad fattas
henne? På riktigt?– Sluta gnäll, Isabel. Du har en trygg familj, ett litet hus och
fast jobb. Och mamsingen. Något du inte borde behöva är en älskare, men nu
blev det så ändå. En banal jobbförälskelse som sargar dig inifrån med
farliglyckan och stortvivlet. Isabel borde vara gammal nog att klara sig själv.
Ändå önskar hon mer än något annat att hon kunde be sin mamma om råd. Men
tillsammans med mamsingen får man inte en syl i vädret, inte förrän hon ligger
nedsövd på sjukhuset med en infektion i matstrupen och inte kan säga emot.
"Sanningens kalas" är Marie Lundströms bokdebut. En både dråplig och
drabbande roman om livsval och kärlek, om det svåra i att vara kvinna, mamma
och dotter.

Hinzugefügt am 29.9.2020, 09:12:45

Geändert am 30.9.2020, 16:03:12

Tags:

Mor-dotterrelationer, Familjer, Mänskliga relationer, Otrohet
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101 Socialism på jiddisch : Judiska Arbeter Bund i Sverige

Typ Buch

Autor Håkan Blomqvist

Ort Stockholm

Verlag Carlsson

ISBN 978-91-89063-25-9

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Socialism på jiddisch

Hinzugefügt am 3.9.2020, 10:12:13

Geändert am 7.9.2020, 13:26:12

Tags:

Sverige, Arbetarrörelsen-- historia, Bund, Judiska organisationer, Socialism

101 Södermalm : husen - historien - människorna

Typ Buch

Autor Ann Katrin Pihl Atmer

Autor Nino Monastra

Ort [Stockholm]

Verlag Bonnier Fakta

ISBN 978-91-7424-061-0

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Unga och hippa Södermalm är i själva verket en av Stockholms äldsta stadsdelar
med mängder av intressanta byggnader som vittnar om den långa historien. I
detta verk presenteras över 350 hus på Södermalm. Boken är indelad i kapitlen
Katarina, Sofia, Maria och Högalid, med kartor som visar var byggnaderna
ligger. En bok för den som vill lära känna en av Stockholms mest dynamiska
stadsdelar och veta mer om husen och människorna som bott i dem.?

Kurztitel Södermalm

Hinzugefügt am 11.9.2020, 11:16:19

Geändert am 14.9.2020, 16:44:59

Tags:

Bebyggelse-- historia, Sverige-- Stockholm -- Södermalm, Arkitektur-- historia, Byggnadshistoria

101 Svartsvala
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Typ Buch

Autor Josefin Roos

Ort [Stockholm]

Verlag Albert Bonniers förlag

ISBN 978-91-0-018163-5

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung "Tornseglaren flyger som till månen tur och retur sju gånger under sitt liv, men
jag hann inte se en enda sommargylling, inte älska en enda man, inte föda ett
enda barn, tänkte jag när jag dog, mattan luktade som gammalt luktar, jag hade
nyss fyllt tjugosex, varför hade jag inte tvättat mattan?"När Lucía vaknar upp
efter en hjärnblödning är allt förändrat. Hon har inget närminne, hon måste lära
sig allt på nytt, och enligt läkaren kan olyckan slå till när som helst igen. Hon
träffar en man och får ett barn, trots läkarens varning, men att klara vardagen är
svårt. Allt måste ske nu, innan det är för sent. Men vad betyder nuet när man inte
har något minne, hur är man en människa när man inte har något
förflutet?Svartsvala är en febrig kärleksroman om minnets betydelse och
glömskans förskoning och förbannelse, om att fly och att stå stilla, en hyllning
till det liv som bara kan anas i skuggan av döden.

Hinzugefügt am 31.8.2020, 15:26:02

Geändert am 2.9.2020, 15:11:06

Tags:

Minnet, Glömska, Hjärnskador

101 Svensk måltidskultur

Typ Buch

Autor Håkan Jönsson

Ort Stockholm

Verlag Carlssons

ISBN 978-91-89063-16-7

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 28.9.2020, 14:04:05

Geändert am 30.9.2020, 16:07:19

Tags:

Sverige, Historia, Kulturell förändring, Måltider, Matvanor

101 Tegnér och kristendomen
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Typ Buch

Autor Sten Hidal

Ort Skellefteå

Verlag Artos

ISBN 978-91-7777-147-0

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung I den här boken skildras med användande av tidigare delvis okänt källmaterial
Tegnérs syn på religionerna i allmänhet och på kristendomen synnerhet. Särskild
uppmärksamhet ägnas hans uppfattning av försoningen. Också Tegnérs syn på
kyrka och skola uppmärksammas. Slutligen jämförs hans teologi med två
samtida kollegors, Frans Michael Franzén och Carl Adolph Agardh.

Hinzugefügt am 2.9.2020, 15:20:47

Geändert am 7.9.2020, 13:27:55

Tags:

Tegnér, Esaias, 1782-1846, Tro, Försoningsläran, Kristendom och andra religioner

101 Vaken dröm

Typ Buch

Autor Madeleine Schantz

Ort [Stockholm]

Verlag Wahlström & Widstrand

ISBN 978-91-46-23607-8

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung ”I rabatterna pulserade färgerna, sprängfärdig hortensia och jag ville ha den
färgen på mina kläder. Jag ville bada i skymningen och äta himlen. Sleva i mig
den med sked till ljudet av småprat och vinden i träden. Sorlet från dom som låg
i gräset. Sorbet. Persikor och lavendel. Saffran, honung och rosmarin. Jag gick
över gruset och egentligen hade jag kunnat lägga mig under träden och somnat
med kinden mot gräset men jag ville fira att jag kommit hem.” Maren befinner
sig hos sin psykolog, under kläderna finns blåmärken från Lidingö som
förnyades i Japan. Psykologen följer ett intervjuformulär där varje fråga leder
läsaren närmare hennes inre. Vaken dröm är en roman där en klinisk manual
försöker tämja en poetisk explosion. En berättelse om trauma-upprepning och
övervåld i vår tid. Men det är också en berättelse om skönheten, som kanske är
det enda viktiga. Själva dödsögonblickets vakna drömhallucination.

Hinzugefügt am 31.8.2020, 16:25:08

Geändert am 2.9.2020, 15:12:31

Tags:
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Unga kvinnor, Sexuella övergrepp, Självskadebeteende

101 Vi har råd med framtiden : socialismen inför en ny verklighet

Typ Buch

Autor Daniel Suhonen

Verlag Lind & Co

ISBN 978-91-7779-777-7

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Vi har råd med framtiden

Hinzugefügt am 28.9.2020, 16:09:11

Geändert am 30.9.2020, 16:08:18

103 Dröm natten till idag

Typ Buch

Autor Anna Järvinen

Ort Helsingfors

Verlag Förlaget

ISBN 978-952-333-294-2

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Musikern och sångaren Anna Järvinen debuterar med en tät tillståndsroman om
döden, konsten, skönheten och begäret. Det är vår i Stockholm. Anna befinner
sig i en ljus lägenhet som hon har svårt att hålla städad. Hon har en kropp kring
femtio som stundvis vill samarbeta, stundvis inte. I tankarna har hon Finland,
landet hon lämnade. I texten finns också ett du, ett då, en sorg.

Hinzugefügt am 4.9.2020, 09:34:02

Geändert am 14.9.2020, 16:46:31

Tags:

Sverige-- Stockholm, Finland-- Helsingfors

103 Finlands historia

Typ Buch

Autor Henrik Meinander

Verlag Lind &amp; Co

ISBN 978-91-7861-643-5
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Datum 2020

Zusammenfassung Finlands historia är en reviderad upplaga av Finlands historia. Linjer, strukturer,
vändpunkter från 2014.

Hinzugefügt am 1.9.2020, 12:27:18

Geändert am 2.9.2020, 14:59:38

Anhänge

Finlands historia | Blankabiblioteken | Finna.fi

103 Homo Line

Typ Buch

Autor Edith Hammar

Ort Helsingfors

Verlag Förlaget M

ISBN 978-952-333-293-5

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Homo Line tar oss från Helsingfors till Stockholm och tillbaka igen.
Serieromanens berättare vandrar omkring i nedgången stadsmiljö, i gränslandet
mellan svensk, finsk och finlandssvensk kultur. På Homo Line blundar man inte
för alkisarna, gentrifieringen och blow jobs under 1940-talets flygbombningar.
Edith Hammar är en Tom of Finland för 2020-talet.

Hinzugefügt am 1.9.2020, 17:25:34

Geändert am 2.9.2020, 15:00:32

Tags:

Sverige-- Stockholm, HBTQ-personer, Finland-- Helsingfors

103 Inställd resa till Sabarmati

Typ Buch

Autor Majgull Axelsson

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-311009-7

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung En mor som inte är en mor. En dotter som inte är en dotter. Ändå har Lykke och
Fatima bara varandra. Lykke är en ganska bitsk gymnasielärare i Nässjö, Fatima
ett hittebarn från Indien som än en gång har blivit övergiven, nu av
adoptivföräldrarna. Hon vet egentligen bara en sak om sig själv: att hon inte
heter Fatima. När hon som nyfödd hittades vid floden Sabarmatis strand fick hon
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namnet Meera. Det bär hon som en hemlighet, ända till den dag då hon som 18-
åring sätter sig på ett tåg, fast besluten att aldrig komma tillbaka. Men Lykke blir
kvar i Nässjö och försöker fortsätta sitt liv, trots mycket grubblande. Var det fel
av henne att gripa in och ta hand om Fatima? Blev hon en misslyckad mamma,
eftersom hon helt enkelt inte var mamma? Vart tog flickan vägen? Varför hör
hon aldrig av sig? En mörk eftermiddag i november, när Lykke är ute och går
med sin hund, lägger en någon en behandskad hand mot hennes axel, drar henne
åt sidan och slår. Och han slår mycket hårt.

Hinzugefügt am 31.8.2020, 15:12:21

Geändert am 2.9.2020, 15:01:45

103 Kansallisrunoilija : J. L. Runebergin elämä

Typ Buch

Autor Panu Rajala

Ort Helsinki

Verlag Minerva

ISBN 978-952-312-981-8

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Kansallisrunoilija

Hinzugefügt am 2.9.2020, 10:40:34

Geändert am 2.9.2020, 15:05:28

Tags:

Björkstén, Emilie, 1823-1896, Finlandssvensk litteratur-- historia, Nationalromantik (litteratur),

Runeberg, Fredrika, 1807-1879, Runeberg, Johan Ludvig, 1804-1877

103 Köpa salt i Cádiz och andra berättelser : festskrift till professor Henrik
Meinander den 19 maj 2020 = Cádizin suolaa ja muita kertomuksia : juhlakirja
professori Henrik Meinanderille 19.5.2020

Typ Buch

Autor Henrika Tandefelt

Autor Julia Dahlberg

Autor Aapo Roselius

Autor Oula Silvennoinen

Ort Helsinki

Verlag Kustannusosakeyhtiö Siltala

ISBN 978-952-234-731-2

Datum 2020
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Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Köpa salt i Cádiz och andra berättelser

Hinzugefügt am 1.9.2020, 17:47:16

Geändert am 2.9.2020, 15:03:08

Tags:

Meinander, Henrik, Suomi

103 Nickby sjukhus mörka historia

Typ Buch

Autor Martin Andersson

Verlag [Martin Andersson]

ISBN 978-952-68738-6-2

Datum 2020

Anzahl der Seiten 89

Hinzugefügt am 2.9.2020, 11:07:03

Geändert am 2.9.2020, 15:06:44

Anhänge

Nickby sjukhus mörka historia | Helle-biblioteken | Finna.fi

103 Östersjön på kartan : berättelser från medeltid till nutid

Typ Buch

Autor Marjo T. Nurminen

Verlag John Nurmisen säätiö

ISBN 978-952-9745-86-9

Datum 2020

Kurztitel Östersjön på kartan

Hinzugefügt am 2.9.2020, 09:40:04

Geändert am 2.9.2020, 15:04:10

Anhänge

Östersjön på kartan | Blankabiblioteken | Finna.fi

Äkta hela vägen

Typ Buch
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Autor Martin Mutumba

Autor Erik Niva

Ort Stockholm

Verlag Mondial

ISBN 978-91-89061-76-7

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Martin Mutumba är den guldglimrande framgången och den djupa misären. Han
lyckades mot alla odds och kastade ändå bort sin talang. Han är den skimrande
förebilden och det avskräckande exemplet. Han är fotbollen, han är gatan, han är
musiken. Han är Rinkeby, han är Sverige, han är hela världen. I slutet av 00-talet
var Martin Mutumba en av svensk fotbolls största profiler. Vägen till
framgången var dock kantad av kriminalitet, familjetragedier, rasism och
allvarliga skador. I Äkta hela vägen skildrar sportjournalisten Erik Niva Martin
Mutumbas liv. Journalisten Olof Lundh har följt herrlandslaget i två decennier. I
Landslaget enligt Lundh tar han med läsaren bakom kulisserna och ger en
rapport från pressläktaren. Hur går det till att bevaka landslaget? De tre
fotbollsprofilerna möts i ett samtal om personliga resor och betraktar Sverige
genom en fotbollslins

Hinzugefügt am 23.9.2020, 12:52:01

Geändert am 23.9.2020, 12:52:27

Tags:

Sverige, Fotbollsspelare, Mutumba, Martin, 1985-

Arktiska spår : natur och kultur i rörelse

Typ Buch

Autor Lotten Gustafsson Reinius

Ort Stockholm

Verlag Nordiska Museets Förlag

ISBN 978-91-7108-612-9

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung En rikt illustrerad fördjupning av budskapet i museets pågående utställning
Arktis - medan isen smälter. Boken beskriver hur Nordiska museet och
Stockholms univeritet har samverkat. Den är en mångröstad exposé av hur
vardagsliv, landskap och klimat i Arktis bryts genom historia, samtid och
framtid.

Kurztitel Arktiska spår

Hinzugefügt am 10.9.2020, 15:00:22

Geändert am 10.9.2020, 15:02:29

Tags:

Zotero-Bericht zotero://report/library/items?itemKey=7M3JBJ7F,2X9SMH4Q,3RQ...

31 of 57 01.10.2020, 10:01

Hartwig.Marion
Hervorheben

Hartwig.Marion
Hervorheben



Arktis, Klimatförändringar

Aselevon maksumiehet : Suomalaiset merimiehet natsi-Saksan keskitysleireillä
1944-1945

Typ Buch

Autor Pertti Rönkkö

Ort [Jyväskylä]

Verlag Atena

ISBN 978-952-300-547-1

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Waffenstillstandszahler: Finnische Seeleute in nationalsozialistischen
Konzentrationslagern 1944-1945 Im September 1944 endete die Bruderschaft
Finnlands und Deutschlands, und finnische Handelsschiffe in den Häfen
Deutschlands und den von ihr besetzten Ländern waren in Not. Die Deutschen
übernahmen die Kontrolle über die Schiffe und gaben den Seeleuten zwei
Möglichkeiten: einen Umzug nach Nazideutschland oder ein
Konzentrationslager. Die meisten entschieden sich für das Konzentrationslager.
Die Waffenstillstandszahler erzählen ihre Geschichte. Das Schicksal der
finnischen Seeleute ist Teil einer Militärgeschichte, die den meisten Finnen
unbekannt ist. Sie mussten teuer für einen Waffenstillstand mit der Sowjetunion
bezahlen - sie erlebten die Schrecken der Konzentrationslager und sahen den
Zusammenbruch der nationalsozialistischen Macht aus nächster Nähe. Die
Expertenarbeit basiert unter anderem auf Interviews mit finnischen Seeleuten,
Tagebüchern und den Archiven der Finnischen Seemannsunion. Pertti Rönkkö
ist Journalist und lebt in Berlin. Rönkkö hat Radio- und Fernsehprogramme zu
diesem Thema gemacht und Seeleute in Konzentrationslagern interviewt.

Kurztitel Aselevon maksumiehet

Hinzugefügt am 1.9.2020, 17:43:04

Geändert am 1.9.2020, 17:43:23

Tags:

Tyskland, Finland, Andra världskriget 1939-1945, Nazism, Koncentrationsläger, Finnar-- historia,

Koncentrationslägerfångar-- historia, Krigsfångar, Sjömän

Notizen:

= Rez. Hufvudstadsbladet    

Återvinningscentralen

Typ Buch
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Autor Ulrika Linder

URL https://ordfrontforlag.se/?post_type=ordfront_bok&p=16093

Verlag Ordfront Förlag

ISBN 978-91-7775-131-1

Datum 2020

Heruntergeladen am 1.9.2020, 12:34:15

Sprache sv-SE

Zusammenfassung I Återvinningscentralen skildrar Ulrika Linder sin jobbvardag på en
återvinningscentral. Det är långa dagar av sopor, svett och ständiga möten med
rättfärdiga typer som tror sig veta bäst men i det här fallet har kunden alltid
fel. Återvinningscentralen visar sig också vara en skådeplats för spillror av
minnen och förunderligheter när det bland soporna hittas bröllopsklänningar
och gamla foton, en flådd krokodil, otaliga elektriska fotbad och en samling
levande kräftor. Med en stor dos humor, fantastiskt detaljerade teckningar och
absurda foton ger Ulrika Linder ett unikt vittnesmål från Prylsveriges
kyrkogård. = Serieroman

Hinzugefügt am 1.9.2020, 12:34:15

Geändert am 1.9.2020, 12:39:07

Anhänge

Snapshot

Balladen om Kalle Klick : roman

Typ Buch

Autor Sebastian Mattsson

Ort Göteborg

Verlag IT-LIT

ISBN 978-91-986183-1-0

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Balladen om Kalle Klick är en underhållande svart satir som borrar sig rätt in i
hjärtat på den tredje statsmakten. Sebastian Mattsson, f.d. reporter på Expressen,
fångar den moderna tidningsredaktionen som vi aldrig tidigare sett den: en mer
högljudd och cynisk värld än någonsin, där murvlarna ersatts av klickkåta
skrivbordsjournalister som aldrig lämnar kontoret.

Kurztitel Balladen om Kalle Klick

Hinzugefügt am 31.8.2020, 17:02:09

Geändert am 31.8.2020, 17:02:42

Tags:

= Debüt, Rez. Aftonbladet, Expressen
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Boken om Wanja : ett färgstarkt designliv

Typ Buch

Autor Kerstin Wickman

Ort Stockholm

Verlag Carlssons

ISBN 978-91-89063-12-9

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Ett färgstarkt designliv Wanja Djanaieff har gjort stora insatser för svensk
design, bland annat som formgivare och professor vid Konstfack. Wanja
Djanaieffs formgivarliv har varit mer innehållsrikt än de flestas. Hennes
verksamheter har spänt över allt från mönsterformgivning till industrin,
kläddesign, hantverk, textil konst, gestaltning av utställningar, egna och andras.
Hon har forskat fram nya tillämpningar av textila råvaror och gamla
hantverkstekniker. Hon har varit och är konstnär, mentor, föreläsare och en
gudabenådad pedagog. Boken om Wanja är inte bara en bok om en person med
outsinlig kreativitet. Den berättar också vad som hände inom den svenska
textilindustrin under 1960- och det tidiga 1970-talet, om hur klädmodet
förändrades, hur handeln tog kommandot i designutvecklingen och om nya idéer
kring varusortimentet på 1970-talet, om hur SJ och andra företag använde sig av
profilskapande formgivning kring år 1980, om formgivares talanger som
företagare, om förnyelsen av Hemslöjden från 1980-talet och framöver, om
kulturarvets betydelse för modern design och om hur erfarenheter från ett
område kan befrukta andra sammanhang. Textil, mönster, rum har varit det nav
hon rört sig kring. Listan på de textilindustrier hon samarbetat med är lång.
Frågan är snarare vilka hon inte arbetat för. Själv talar hon om ”sitt brokiga
designliv”. Wanja beskriver en egentligen osannolik framgångssaga. Mot alla
odds blev hon en av Sveriges främsta textila formgivare och en outtröttlig
idéspruta. Sommaren 2020 kommer Marabouparken i Sundbyberg att visa en
utställning om Wanja Djanaieff. Kerstin Wickman är författare och journalist,
prof.em., bosatt i Stockholm. Wickman har varit den kanske mest anlitade
skribenten under de senaste decennierna när det gäller konsthantverk och form.
Hon medverkar i fackpress och dagstidningar, har utgivit en rad böcker och varit
lärare vid Konstfack.

Kurztitel Boken om Wanja

Hinzugefügt am 31.8.2020, 15:45:11

Geändert am 31.8.2020, 15:45:36

Tags:

Sverige, Textilkonstnärer, Sweden, Djanaieff, Wanja, 1941-

Notizen:

= Rez. Sydsvenskan    
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Börjar jag blomma så börjar jag dö

Typ Buch

Autor Isabelle Löf

Ort Göteborg

Verlag IT-LIT

ISBN 978-91-985640-6-8

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Isabelle Löf har skrivit ett diktverk om barndomen, flickrummet och det tidiga
internet. Det är en berättelse om övergrepp och minnesarbete, samtidigt som det
är en viktig skildring av flickors behov att ta tillbaka kontrollen över sina egna
liv.

Hinzugefügt am 31.8.2020, 16:08:50

Geändert am 31.8.2020, 16:08:50

Data and Time Efficient Historical Document Analysis

Typ Buch

Autor Florian Westphal

URL http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-19529

Ort Karlskrona

Verlag Blekinge Tekniska Högskola

ISBN 978-91-7295-404-5

Datum 2020

Heruntergeladen am 7.9.2020, 13:28:56

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Genom maskininlärning kan AI tränas att snabbare analysera handskrivna
historiska dokument som kyrkböcker, domböcker och mantalslängder. Florian
Westphal vid Blekinge Tekniska Högskola har utvecklat metoder som gör
träningsprocessen fyra gånger så effektiv. I dag är det lätt för allmänheten att
komma åt äldre handskrivna dokument. De finns ofta som högupplösta bilder
hos olika arkiv och blir lättåtkomliga via Internet. Behovet att analysera bilder
och dokument är därför ett växande område och har fått mycket
uppmärksamhet på senare år. Utvecklingen har framför allt drivits framåt av
kraftfulla AI- och maskininlärningstekniker som neurala nätverk, även kallat
deep learning. Utmaningen med denna teknik är dock att det krävs mycket
data för att träna nätverken och att de är beräkningskrävande. Att analysera
historiska handskrivna dokument är speciellt utmanande eftersom texten kan
ha blivit blekt, dokumentet skadat eller att text från baksidan syns igenom.
Florian Westphal har i sin avhandling i datorsystemteknik vid Blekinge
Tekniska Högskola tittat på två utmaningar när det gäller deep learning: dels
hur beräkningarna kan göras mer effektiva, dels hur man kan göra själva
träningen mer effektiv till exempel genom att inte träna på all data utan enbart
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träna vissa delar. Han har utvecklat tekniker och metoder som kan göra
träningsprocessen nästan fyra gånger snabbare och som gör det möjligt att
reducera mängden träningsdata med upp till två tredjedelar – utan att
noggrannheten går förlorad. Han har även tagit fram en metod där användaren
ger återkoppling till systemet interaktivt under träningsprocessen för att
effektivisera den. De nya teknikerna är generella men Florian Westphal har
specialiserat dem för tillämpad analys av digitaliserade historiska handskrivna
dokument, till exempel kyrkböcker, mantalslängder och domböcker.

Hinzugefügt am 7.9.2020, 13:28:56

Geändert am 7.9.2020, 13:29:59

Notizen:

Diss. (sammanfattning), 2020

Din disciplin

Typ Buch

Autor Petra Mölstad

Autor Kettil Kasang

Verlag Anti

ISBN 978-91-986203-0-6

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Det skrivs en vitbok, en bok om renhet. Undersökningarna undersöks,
mätningarna mäts och landskapen kartläggs, med det institutionella våldet och
det queera begäret som orienteringspunkter. I Petra Mölstads Din disciplin.
släpps all oregerlig konkretion fram, smittsam och läckande. Gränserna mellan
kropp och väv, mellan insekt och mantalsskrivning uppluckras. Orden biter den
hand som förföljer och tvingar. Uppmärksamheten disciplineras till motstånd.

Hinzugefügt am 31.8.2020, 15:23:21

Geändert am 31.8.2020, 15:23:21

Notizen:

= Rez. in Sydsvenskan

Drömmar och verklighet : en biografi om Tom Alandh

Typ Buch

Autor Johan Kellman Larsson
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Ort Stockholm

Verlag Mondial

ISBN 978-91-89061-86-6

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Tom Alandh har skapat ett stort antal rosade dokumentärfilmer och skildrat
många livsöden. Hans berättelser om samhällets skuggsidor, om utanförskap,
hemlöshet och missbruk visar en mångbottnad bild av Sverige. Eftersom Tom
Alandhs röst har följt mig genom hela mitt liv så känns det som om jag känner
honom, tänker jag, där under vårt första längre samtal. Men det gör jag förstås
inte. Jag vet i stort sett ingenting om honom. Och det är det få som gör, trots
hans status inom svenskt kulturliv. Under 50 års tid har Tom Alandh berört
miljontals tv-tittare med sina dokumentärer om människor i och utanför den
svenska offentligheten. För sina filmer har han prisats med landets största
journalistiska utmärkelser. Han kallas ofta för Sveriges mest hyllade
dokumentärfilmare. Men vem är han? I Johan Kellman Larssons biografi
Drömmar och verklighet vänds kameran och Tom Alandh berättar för första
gången om sitt liv, om filmerna och om människorna han mött längs vägen. En
bok om de ljusa drömmarna, och den mörka verkligheten.

Kurztitel Drömmar och verklighet

Hinzugefügt am 23.9.2020, 12:45:15

Geändert am 23.9.2020, 12:52:01

Ett rent helvete : roman

Typ Buch

Autor Anne Liljeroth

Ort [Stockholm]

Verlag Louise Bäckelin förlag

ISBN 978-91-7799-196-0

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Danuta är firma Rent Hus mest uppskattade medarbetare. Hon älskar att städa
och hon älskar sina kunder. Men eftersom saker sällan undgår henne, reagerar
hon allt oftare på hur dåligt hennes kunder mår, trots att de har det så bra. ?Med
små och, även för den uppmärksamme, oansenliga gester, försöker Danuta
hjälpa sina kunder att se det goda i livet och lära dem att uppskatta vad de redan
har. Men budskapen missuppfattas, intrigerna tätnar och Danuta hamnar
oförutsett i skottlinjen. ?Ett rent helvete är en varm historia om oväntade möten
och om att finna lyckan där man minst anar den. ?

Kurztitel Ett rent helvete

Hinzugefügt am 2.9.2020, 16:10:22

Geändert am 9.9.2020, 11:38:57

Tags:
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Mänskliga relationer, Städerskor

Notizen:

= 1 Titel    

Frusna ögonblick genom en Zeiss Ikoflex : ur Börje Forsells fotosamling från
Forsbacka

Typ Buch

Autor Lars-Erik Wretblad

Ort Gävle

Verlag [Egen utgivning]

ISBN 978-91-985198-0-8

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Den handlar om Börje Forsell och hans bilder från bygden. Börje var under ett
par decennier i mitten av förra seklet medarbetare i Arbetarbladet.

Kurztitel Frusna ögonblick genom en Zeiss Ikoflex

Anzahl der Seiten 223

Hinzugefügt am 2.9.2020, 11:23:36

Geändert am 2.9.2020, 11:43:10

Tags:

Valbo

Godmorgon 2020 : krönikor ur Nya Wermlands-tidningen 2015-2019

Typ Buch

Autor Staffan Ander

Autor Mats Dahlberg

Ort Karlstad

Verlag Nya Wermlands-Tidningen

ISBN 978-91-519-1979-9

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Godmorgon 2020 är Staffan Anders nionde urvalsvolym av krönikor, som han
varje lördag sedan 1999 publicerat i NWT. Årets bok innehåller 62 krönikor från
åren 2015–2019. Anders krönikor får läsaren att minnas och kanske
minnesträna. Visst är det mycket nostalgi, men det vill jag se som något positivt:
Staffan Ander är en skicklig lokal- historiker! Men även om han skildrar sin
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barndoms Klara och dagens Tynäs med stor värme, så finns där också hela tiden
en globetrotter. Staffan Ander är en stor vykortssamlare och flera av hans
krönikor utgår också från ett vykort. Det är fina vykort och jag måste erkänna att
de tyvärr ofta saknas i min egen samling. Ett par av bokens allra bästa texter
baseras just på vykort. Jag avser krönikorna om Karlstads bryggeri, Mollstugan
och Plaskdammen i Klara. Vi lite äldre får hjälp i boken att minnas hur vi
började grilla på 1950-talet, kanske också det första popkornskoket och
”utrotningen” av slipsen. Är man lite filosofiskt lagd så får man impulsen att
grunna över hur mycket är egentligen en skvätt, en nypa och en stund?
Godmorgon 2020 innehåller texter från många olika områden. Krönikor ska
läsas varje lördagsmorgon i NWT. Att som recensent läsa drygt 60 olika
krönikor i flygande fart är alldeles fel – de bör läsas i lagom portioner. Staffan
Anders nya krönikesamling innehåller mycken klokskap förmedlad i en
välskriven och dessutom mycket vacker bok.

Kurztitel Godmorgon 2020

Hinzugefügt am 31.8.2020, 17:23:40

Geändert am 31.8.2020, 17:24:36

Granskningssamhället : offentliga verksamheter under lupp

Typ Buch

Autor Bengt Jacobsson

Autor Jon Pierre

Autor Göran Sundström

Ort Lund

Verlag Studentlitteratur

ISBN 978-91-44-13699-8

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Vi lever i ett granskningssamhälle. Det inspekteras, tillsynas, kontrolleras,
revideras, certifieras, utvärderas och följs upp som aldrig förr. Offentliga
verksamheter måste självfallet granskas noggrant, men hur kommer det sig att
”mer granskning” har kommit att uppfattas som en universalmedicin mot
allehanda problem? Granskningssamhället beskriver och analyserar hur
granskning inom sex olika politikområden – skola, äldreomsorg, arbetsmarknad,
järnväg, polis och asylpolitik – har förändrats sedan slutet av 1980-talet och
fram till i dag. Vad har drivit granskningen inom dessa områden? Finns det
något som skiljer granskningens dynamik åt mellan olika sektorer av samhället?
I boken beskrivs hur ett fragmenterat granskningslandskap har vuxit fram, till
synes utan någon övergripande plan. Vilka konsekvenser får allt detta
granskande? Är det verkligen rätt saker som granskas? Vilka granskningar skulle
vi klara oss utan, och vilka kommer sällan till stånd trots att de vore önskvärda?
Redaktörer är Bengt Jacobsson, professor i företagsekonomi vid Södertörns
högskola, Jon Pierre, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, och
Göran Sundström professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Kurztitel Granskningssamhället
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Hinzugefügt am 10.9.2020, 15:53:37

Geändert am 10.9.2020, 15:54:08

Tags:

Sverige, Förvaltning, Offentlig tillsyn, Redovisning

Notizen:

Upplaga 1

Gravfältet på gränsen

Typ Buch

Autor Caroline Arcini

Autor Annika Helander

Ort [Stockholm]

Verlag Arkeologerna, Statens historiska museer

ISBN 978-91-983901-4-8

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Anzahl der Seiten 61

Hinzugefügt am 2.9.2020, 15:16:36

Geändert am 2.9.2020, 15:17:23

Tags:

Järnåldern, Gravfält, Gravgåvor, Sverige-- Östergötland -- Rystad

Inlåsta

Typ Buch

Verlag Sveriges släktforskarförbund

ISBN 978-91-88341-43-3

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Släktforska i polis-, fängelse- och anstaltsarkiv Fängelser, hospital,
sinnessjukhus, barnhem och alkoholistanstalter är exempel på institutioner där
tusentals och åter tusentals människor under de senaste århundradenas historia
tillbringat längre eller kortare perioder i sina liv. För den person- och
släkthistoriskt intresserade utgör de arkiv som dessa inrättningar lämnat efter sig
en guldgruva som i många fall kan hjälpa till att rekonstruera förfädernas
levnadsförlopp. En del av dem blev av ett oblitt öde hänvisade till ett liv med
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sjukdomar och handikapp och kanske till en livslång tillvaro på någon
institution. Andra tillbringade endast en kort tid eller en viss period i livet som
inlåsta. Många bröt mot samhällets lagar och fick för detta plikta med långa tider
i fängelse. Ytterligare andra var de prostituerade kvinnor som tvingades till
vistelse på kurhus eller tvångsarbetsanstalt. I boken presenteras olika
institutionsarkiv med tips och exempel på vilka uppgifter som kan hittas i dessa.
Vid sidan av olika typer av institutionsarkiv tar ett särskilt kapitel upp forskning
i polisiära arkiv. Men boken har inte enbart personhistoriska ambitioner. Den
syftar också till att ge bild av hur livet inom dessa ofta tämligen slutna
institutioner gestaltade sig för de intagna och i vilket historiskt sammanhang
detta ska förstås. Hur såg vardagen ut? Hur togs de omhand och hur behandlades
de inom de institutioner där de vistades?

Hinzugefügt am 28.9.2020, 14:42:47

Geändert am 28.9.2020, 14:43:08

Jag borde sagt det först : roman

Typ Buch

Autor Annika Wall

Ort [Stockholm]

Verlag Wahlström & Widstrand

ISBN 978-91-46-23654-2

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Fia har skapat det perfekta hemmet och det perfekta familjelivet, men maken
Kristian är inte lika nöjd. Han sörjer sin avsomnade popkarriär i den
hemmabyggda studion i källaren och tycker att Fia har blivit tråkig. Fast
egentligen är Fia inte heller så nöjd. Hon skulle ju bli konstnär, men försörjer
istället familjen genom att arbeta på reklambyrå och samlar på Lisa Larson-
figurer som kompensation.Jag borde sagt det först är en roman om en duktig fru
som slutar att vara duktig och om en hjälp som kommer frånoväntat håll.

Kurztitel Jag borde sagt det först

Hinzugefügt am 31.8.2020, 16:56:31

Geändert am 31.8.2020, 16:56:31

Notizen:

= Rez. SvD    

Jag hamras vaken av hundra tjälhål

Typ Buch

Autor Jonas Bengt Svensson

Ort Malmö
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Verlag Smockadoll Förlag

ISBN 978-91-86175-87-0

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Att köra omkring mellan brevlådor på den skånska landsbygden

Hinzugefügt am 31.8.2020, 16:46:55

Geändert am 31.8.2020, 16:47:55

Notizen:

=Jonas Bengt Svensson är född 1970 och bosatt i Malmö. Det här är hans tredje diktsamling.

Pressröster:   "Subversiv och sensuell dikt, i Nina M. Olsson och Håkan Sandells trygga händer." -
Llitteraturtoppen.

"Det finns ett brett spann inom den svenska arbetarpoesin, från Jenny Wrangborgs svängiga agitation
och Emil Boss konceptuella saklighet till Johan Jönsons rasande språkmaskin. Svensson tillför ett
mörkt blänkande bildspråk och en stillsamt frätande depression som är både politisk och personlig.
Svensson lyckas effektfullt fånga lågstatusjobbets vardags, eller snarare varnattstristess." - Ann
Lingebrandt i Sydsvenskan.

Kielletyt leikit : tanssin kieltämisen historia Suomessa 1888–1948

Typ Buch

Autor Marko Tikka

Verlag Atena

ISBN 978-952-300-613-3

Datum 2020

Zusammenfassung Verbotene Spiele: Die Geschichte des Tanzverbots in Finnland 1888–1948
Rädslan för beröringens kraft, ett ansvarslös fördriv i krigstider – dansförbudet
var en summa av många faktorer. Det känns som en intressant tid att just i vår
läsa historieforskarna Marko Tikkas och Seija-Leena Nevalas djuplodande bok
om dansförbudet i Finland.

Kurztitel Kielletyt leikit

Hinzugefügt am 1.9.2020, 17:38:11

Geändert am 1.9.2020, 17:38:55

Notizen:

= Rez. Hufvudstadsbladet

Anhänge

Kielletyt leikit | Anders-biblioteken | Finna.fi
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Konst och visuell kultur i Sverige : 1810-2000

Typ Buch

Autor Lena Johannesson

Autor Tomas Björk

Autor Bengt Lärkner

Autor Bia Mankell

Ort Stockholm

Verlag Bokförlaget Signum

ISBN 978-91-27-17074-2

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Konst och visuell kultur i Sverige

Hinzugefügt am 2.9.2020, 15:57:27

Geändert am 2.9.2020, 15:57:30

Tags:

Sverige, Konst-- historia, Konstvetenskap, Svensk konst-- historia

Notizen:

Första utgåvan, andra tryckningen

Kyrkoforska : släktforska i kyrkliga dokument och minnesmärken

Typ Buch

Autor Anna-Karin Westerlund

Autor Markus Gunshaga

Ort [Sundbyberg]

Verlag Sveriges släktforskarförbund

ISBN 978-91-88341-41-9

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Kyrkorna har lämnat efter sig så mycket mer än bara de kyrkoböcker som flitigt
används i släktforskningen. Det är andra källor som tas fram och visas i denna
handbok. Tyvärr används de ganska sällan, men kan ändå innehålla mycket som
är av intresse för din personforskning. Har du präster i släkten så kan du kanske
hitta material, både om honom själv och hans utbildning, eller en likpredikan
efter hans död. Kyrkan hade en stor betydelse i samhället fram till 1850-talet.
Det kanske bara var kyrkoherden och klockaren som kunde läsa och man fick
förlita sig på kyrkans män. 1686-års kyrkolag fastställde att sjukvård och sociala
nätverk var kyrkans ansvar och detta fick domkapitlen ha ansvar för. Det finns
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mycket handlingar om detta i domkapitlens arkiv och fram till år 1917 kan man
också hitta skilsmässohandlingar i dessa arkiv. Dessutom finns
examenskataloger och handlingar från gymnasierna som inte finns någon
annanstans. Kyrkoforska är nummer 20 i Sveriges Släktforskarförbunds
handboksserie. Släktforska utanför Norden från förra året är den senast utkomna.
Anna-Karin Westerlund har arbetat på Landsarkivet som arbetsledare, arkivarie
och chef för forskarsalen. Markus Gunshaga blev efter studier i historia, latin,
handskriftsläsning, militärhistoria och konstvetenskap fil.kand vid Lunds
universitet.

Kurztitel Kyrkoforska

Hinzugefügt am 1.9.2020, 18:13:01

Geändert am 1.9.2020, 18:20:49

Lära om språk : språkvetenskaplig introduktion - begrepp, grammatik och
svenska som andraspråk

Typ Buch

Autor Gunilla Rehnqvist

Autor Gudrun Svensson

Ort Malmö

Verlag Gleerups Utbildning AB

ISBN 978-91-511-0103-3

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Lära om språk

Hinzugefügt am 2.9.2020, 15:28:13

Geändert am 2.9.2020, 15:28:13

Tags:

Svenska språket, Grammatik, Språkvetenskap

Notizen:

Tredje upplagan

Liv och död i Mälardalen - 3000 år vid Kalvshälla : människornas liv under
nära 3000 år vid Kalvshälla i Järfälla, strax norr om Stockholm

Typ Buch

Autor Peter Bratt

Ort [Stockholm]

Verlag Stockholms läns museum
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ISBN 978-91-87006-54-8

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Liv och död i Mälardalen - 3000 år vid Kalvshälla

Anzahl der Seiten 115

Hinzugefügt am 2.9.2020, 15:40:12

Geändert am 2.9.2020, 15:40:23

Tags:

Historia, Fornlämningar, Boplatser, Sverige-- Uppland -- Järfälla

Man : i ljuset av #metoo

Typ Buch

Autor Calle Brunell

Ort [Stockholm]

Verlag Brombergs

ISBN 978-91-7809-024-2

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Fördämningarna brast när uppropet #metoo drog in över Sverige hösten 2017.
Tusentals kvinnor vittnade om övergrepp, våld och hot. För många kvinnor kom
kraften i uppropet inte som någon överraskning, men många män var helt
oförberedda på den starka strömmen av berättelser. Nu fick det sexuella våldet
ett ansikte; flickvännens, dotterns, mammans, den nära vännens. Män började
fråga sig: Vad har jag för ansvar som man? Hur kan jag bidra till förändring?
Dessa frågor ställde sig även psykologen Calle Brunell, som länge arbetat och
samtalat med män. I Man I ljuset av #metoo utgår han från sig själv och sina
egna erfarenheter som son, vän, partner och psykolog. Generöst varvar han
personliga berättelser med tankar kring teman som makt, skuld, lust och sex.

Kurztitel Man

Hinzugefügt am 28.9.2020, 16:17:40

Geändert am 28.9.2020, 16:19:05

Tags:

Könsdiskriminering, Könsmaktsordning, Manlighet, Kvinnoförtryck, Kvinnosyn

Mer än bara fotboll : om fotbollsföreningen Malmö FF:s roll som
samhällsbärare på och utanför planen

Typ Buch
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Autor Micke Sjöblom

Autor Staffan Tapper

Autor Hans Zielinski

Ort Malmö

Verlag Kira förlag

ISBN 978-91-87875-35-9

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Mer än bara fotboll, handlar om fotbollsföreningen Malmö FF:s arbete i
samhället. Om klubbens DNA, Det Naturliga Arvet, som byggts och utvecklats
av dess ordförande med Eric Persson i spetsen. En stor del av dagens
samhällsarbete är fotbolls- och idrottsakademin, som när höstterminen 2019
startade bestod av 17 akademier i 14 skånska kommuner och totalt 1 000 elever.
I boken beskrivs också MFF:s Karriärakademin, ”Fotboll mot rasism”, ”Fotboll
för ensamkommande”, MFF-museet med rundvandringarna samt många andra
samhällsaktiviteter. Här finns också intervjuer med bland andra Tommy Larsson
om Rörläggarens sponsring av MFF:s dräkter och sportchef Daniel Andersson
om hans syn på klubbens roll i samhället. Boken är gjord av de välkända MFF-
profilerna Staffan Tapper och Hans Zielinski tillsammans med skribenten och
författaren Micke Sjöblom.

Kurztitel Mer än bara fotboll

Hinzugefügt am 31.8.2020, 16:33:50

Geändert am 31.8.2020, 16:33:50

Tags:

Sverige-- Skåne -- Malmö, Fotbollsklubbar, Fotboll, Malmö FF

Nordiska museet : svenska trender och traditioner

Typ Buch

Autor Christina Westergren

Ort Stockholm

Verlag Nordiska museets förlag

ISBN 978-91-7108-548-1

Datum 2012

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum. Här finns över en
och en halv miljon föremål, exklusiva och vardagliga ting, alla med en egen
historia. Nordiska museets arkiv upptar drygt 4 500 hyllmeter, bildsamlingarna
omfattar cirka sju miljoner fotografier, biblioteket innehåller över 250 000
böcker och tidskrifter. Samlingarna speglar livet i Sverige från 1500-talet till
våra dagar. I den rikt illustrerade skriften presenteras Nordiska museets historia,
museibyggnaden och dagens verksamhet med fyra profilområden: kläder och
mode, hem och bostad, seder och bruk och naturbruk
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Kurztitel Nordiska museet

Anzahl der Seiten 98

Hinzugefügt am 10.9.2020, 14:58:11

Geändert am 10.9.2020, 15:02:36

Tags:

Nordiska museet

Notizen:

Inte utan Artur Hazelius -- Museibygget på Djurgården -- Kläder och mode -- Hem och bostad -- Seder
och bruk -- Naturbruk.

Otålig i hoppet : teologiska frågor i pandemins skugga

Typ Buch

Autor Antje Jackelén

Ort Stockholm

Verlag Verbum

ISBN 978-91-526-3839-2

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Coronaviruset har fått omvälvande konsekvenser. För oss som personer,
samhälle och mänsklighet - och som kyrka. I pandemins skugga väcks många
teologiska frågor. Vad gör vi av ondskan? Hur vet vi att Gud bryr sig? Vad kan
vi hoppas på i kristider? Hur är vi kyrka i denna tid? I boken Otålig i hoppet
behandlar ärkebiskop Antje Jackelén dessa frågor på ett engagerande och
fördjupande sätt. Syftet är att stärka lusten till teologiskt tänkande och glädjen i
det teologiska samtalet. En synnerligen aktuell och hoppingivande bok för alla
med ett filosofiskt, teologiskt och existentiellt intresse.

Kurztitel Otålig i hoppet

Hinzugefügt am 28.9.2020, 16:21:21

Geändert am 28.9.2020, 16:21:58

Tags:
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Provokatörerna : ett reportage om standup

Typ Buch

Autor Filip Yifter-Svensson

Verlag Bokförlaget Atlas
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ISBN 978-91-7389-704-4

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung 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 rapparen och komikern
Anton Magnusson och 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. 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, Johannes Finnlaugsson och Kristoffer ”K” Svensson.
Provokatörerna är en bok om humor i raseriets tid. Om komikerna som anpassar
sig – och de som gör motstånd.

Kurztitel Provokatörerna

Hinzugefügt am 2.9.2020, 09:54:43

Geändert am 2.9.2020, 09:55:56

Salamandern från Farsta : roman

Typ Buch

Autor Ernst Billgren

Ort [Stockholm]

Verlag Bokförlaget Langenskiöld

ISBN 978-91-88439-73-4

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Salamandern från Farsta är berättelsen om Bengt, Bengts uppväxt i Farsta och
hans upptäckt att han inte är som de andra barnen. Är han en misslyckad
människa eller är han en del av naturens plan? Är det kanske han som är
framtiden? Bengt vill bort från Farsta men när han kommit därifrån växer Farsta
inom honom.

Kurztitel Salamandern från Farsta

Hinzugefügt am 31.8.2020, 15:53:47

Geändert am 31.8.2020, 15:53:47
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Silver

Typ Buch

Autor Hanna Ylöstalo

Ort Helsingfors

Verlag Förlaget

ISBN 978-952-333-266-9

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Fyra flickkvinnor glider mellan den bekymmersfria tillvaron i Corollan på väg
på hemmafest, och vuxenlivet där de tvingas ta ansvar för sina handlingar.
Huvudpersonen Silver har flyttat bort från byn, till en stad hon inte känner till.
Hon borde leva ”det nya livet” men allt känns tomt. I den nya staden finns
universitetet, ett tomt kylskåp och en främling på en inglasad balkong. Kvar i
byn finns träsket och det onda samvetet. I byn finns också Cami. De har delat
det viktigaste sedan de var små, tillsammans med Senja som är alldeles för bra
för dem och Maya som gör allting till en tävling. Silver är en träffsäker roman
om att lösgöra sig från en grupp och för första gången få syn på sig själv. Hanna
Ylöstalo skriver trovärdigt om flickgäng, vänskap och att lämna landsbygden
och sin barndom. Frågor om klasstillhörighet och Silvers ursprung löper som ett
dovt stråk genom historien. Hanna Ylöstalo, född 1992, är litteraturvetare,
redaktör och skribent, hemma från Sibbo och bosatt i Helsingfors. Ylöstalo har
skrivit skönlitterärt för Tidskriften Kontur, Posterstories och antologierna Hästar
och Människohundarna. Hon engagerar sig i frågor om frilanskritik och gör
litteraturpodcasten Samtal med vänner. Silver är hennes debutroman.

Hinzugefügt am 2.9.2020, 11:01:04

Geändert am 2.9.2020, 11:02:06

Spånga : en återblick

Typ Buch

Autor Henry Aspeqvist

Ort Spånga

Verlag Spånga fornminnes- och hembygdsgille

ISBN 978-91-88851-44-4

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Spånga – en återblick. Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille skildrar på ett
lättillgängligt sätt Spångas historia och utveckling, från dess ursprung fram till
en tid som ligger oss ganska nära. Texten kompletteras med många bilder om
hur det såg ut och om vad som hände, de flesta från en svunnen tid. Innehållet
grundar sig på vetenskapliga arbeten, ny forskning och personliga minnen från
äldre Spångabor.

Kurztitel Spånga
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Hinzugefügt am 1.9.2020, 10:56:56

Geändert am 1.9.2020, 10:56:56

Stängningsdags i mindre tätort

Typ Buch

Autor Emma Eriksson Olsson

Ort Malmö

Verlag Smockadoll

ISBN 978-91-89099-01-2

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Emma Eriksson Olsson är född 1980 och bosatt i Dalby. Detta är hennes debut.

Hinzugefügt am 31.8.2020, 16:00:02

Geändert am 31.8.2020, 16:00:02

Notizen:

= Rez. Sydsvenskan    

Pressröster om boken:
"Hon noterar och diktar om gator och platser, människor och djur. Mycket är igenkännbart för varje
småbybo." - Bengt Eriksson, Poesitips i Ystads Allehanda.
"Olsson skriver passionerat om ett samhälle som rinner ut ur sig själv." - Nicko Smith, Lördagssoffan.

Statlig förvaltningspolitik för 2020-talet : en forskningsantologi

Typ Buch

URL http://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/2020/statlig-
forvaltningspolitik--for-2020-talet.-en-forskningsantologi

Ort Stockholm

Verlag Statskontoret

ISBN 978-91-88865-35-9

Datum 2020

Heruntergeladen am 10.9.2020, 15:51:46

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Statlig förvaltningspolitik för 2020-talet
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Geändert am 10.9.2020, 15:51:46
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Svenska Orient Linien – Rederiet som överlevde

Typ Buch

Autor Gert Malmberg

Autor Dick Henriksson

Verlag Breakwater Publishing

ISBN 978-91-86687-59-5

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Svenska Orient Linien har seglat genom två världskrig vilket återges med all
dramatik i denna bok där minsprängningar och torpederingar var den verklighet
som drabbade seglande sjöfolk, anhöriga samt aktiva rederier. Man seglade för
att försörja Sverige med livsviktiga produkter och för att säkra svensk
industriproduktion och dess avsättning av sina exportvaror. Starka
personbeskrivningar av samarbetspartners som den kände agenten och redaren
Eugen Eugenides – en av Greklands mest framgångsrika och kanske han som
åsyftas av T.S. Eliot i dikten ”Overklig Stad”? Maskinisten Arvid Gallon fick
under första världskriget se flera ombord dö av Spanska Sjukan i Marseille.
Agenten dödförklarade dessutom felaktigt Gallon men ryktet om hans död var
betydligt överdrivet vilket senare gav fru och familjen glädjechock. Olyckor
drabbade SOL och ibland ofattbara sådana som i Genua 1955. En förödande
orkan svepte över Medelhavet i februari och M/S Nordanland med kapten
Winquist som befälhavare fick en allvarlig spricka i skrovet av kajen. Fartyget
var lastat med Karbid och man anade att fartyget var förlorat samt bogserade det
från kaj. När vatten nådde karbiden så exploderade lasten och totalförlusten var
ett faktum. Tragedin i Turkiet berättar om när SOL:s Naboland kolliderar med
den turkiska ubåten Dumlupinar i Dardanellerna – en ren olycka som tog 81
turkiska besättningsmän. Följderna för kapten Lorentson blev mycket kännbara.
Svenska Orient Linien har seglat under många ägare från Broströms till
Transatlantic och senare Bylock & Nordsjöfrakt för att i tidigt 2000-tal ingå i
Imperial Shipping. Genom bildningen av ett nytt rederi. Wallenius SOL bygger
nu två stora RORO-fartyg i Kina vilka skall ta gods från Östersjön och
Bottenviken veckovis ner till Nordtyskland, Holland, Belgien och London samt
åter norrut. Skogsprodukterna är baslaster men även industriprodukter ingår.
Samarbetet mellan parterna Wallenius och SOL är perfekt med Wallenius
teknikkunnande och SOL:s kunskap i dessa laster och trader. Svenska Orient
Linien seglar dessutom vidare som alltid med sågade trävaror och
industriprodukter till Medelhavet samt bulk och projektlaster åter upp till
Nordeuropa.

Anzahl der Seiten 288

Hinzugefügt am 2.9.2020, 09:38:08

Geändert am 2.9.2020, 09:38:39

Svenskan går bananer : En bok om översättningar som syns

Typ Buch

Zotero-Bericht zotero://report/library/items?itemKey=7M3JBJ7F,2X9SMH4Q,3RQ...

51 of 57 01.10.2020, 10:01

Hartwig.Marion
Hervorheben



Autor Alexander Katourgi

Autor Sara Lövestam

Verlag LYS

ISBN 978-91-89141-11-7

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Hallå! Varför låter det konstigt att gå till stormarknaden och prata med kvinnan i
kassan, varför ska du inte tilltala henne med ni och vad är det fyndiga i att hon
blir bitter som en kolokvint då? Engelskan påverkar svenskan som aldrig förr,
och det syns antagligen allra tydligast i översättningar. Språkutveckling är
förstås något naturligt, men går den för fort kan det vara bra att hålla i hästarna
och granska översättningssvenskan, alltså översatta texter med synliga spår av
ursprungsspråket. I Svenskan går bananer bjuds du på en mängd exempel på
crazy översättningssvenska och får samtidigt fördjupa dig i allt från tv-spel och
tjugofyratimmarsklockor till Netflixundertexter och nödrim. Boken är din kopp
te om du är språknörd och njuter av nya perspektiv på språkutvecklingen, eller
om du är språkpolis och formligen går bananer på engelskans påverkan.
Alexander Katourgi är doktorand i nordiska språk och har länge översatt och
språkgranskat tv-spel och reklam från engelska till svenska. Tidigare har han
skrivit språkkrönikor för Arbetarbladet, Dalademokraten och Hela Hälsingland.
Under åren har han som @Eliderad twittrat många exempel på
översättningssvenska, och nu samlas det mesta och det bästa i Svenskan går
bananer, som är hans första bok. Är man intresserad av språk eller vill veta mer
om hur översättare arbetar är denna bok en varm rekommendation. Den
innehåller massvis med exempel, är otroligt underhållande och samtidigt väldigt
lärorik. Alexander Katourgis debut är en fullpott.Jimmy Seppälä, Loading
"Alexander Katourgi skriver rättframt, roligt och sätter läsarens tankar i spinn.
På vägen ger han lättsamma lektioner i språkvetenskap och språkhistoria.”Maria
Arnstad, Språktidningen "Den här boken är en inblick i en supermänniskas
arbetsfält. När du har läst klart den kommer du att 1) förundras över hur varje
språks egenart sträcker sig så mycket längre än till bara ordförråd och
grammatik, 2) nagelfara varenda mening du skriver och 3) häpna över att
översättaryrket inte är synnerligen högavlönat. Som jänkarna skulle säga: Njut!"
Sara Lövestam ”Istället för att bara servera en portion gnäll levererar Katourgi
med ansenlig frejdighet nyanserade diskussioner kring olika möjliga
översättningar.”Mikael Parkvall

Kurztitel Svenskan går bananer

Hinzugefügt am 30.9.2020, 11:40:01

Geändert am 30.9.2020, 11:40:01

Svindersvik : Nordiska museet

Typ Buch

Autor Anna Arfvidsson Womack

Autor Anders Carlsson

Autor Marie Tornehave
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Verlag Nordiska museets förlag

ISBN 978-91-7108-617-4

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Svindersvik i Nacka utanför Stockholm är en välbevarad 1700-talsmiljö mitt i
storstaden. Den är varken herrgård eller slott utan ett av Sveriges äldsta
sommarnöjen. Den har ägts av Stiftelsen Nordiska museet sedan 1949. Boken
berättar om huvudbyggnaden, köksflygeln, festpaviljongen, trädgården och
också om de många familjer och gäster som har vistats här under årens lopp. Att
gården aldrig byggdes om under 1800- och 1900-talen gör att den i dag framstår
som unik.

Kurztitel Svindersvik

Anzahl der Seiten 96

Hinzugefügt am 10.9.2020, 15:01:58

Geändert am 10.9.2020, 15:02:22

Tags:
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Tänk om : en studie i oro

Typ Buch

Autor Roland Paulsen

Ort Stockholm

Verlag Albert Bonniers förlag

ISBN 978-91-0-018222-9

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Något i samhället måste ha hänt. Vi var inte alltid så här oroliga. Inte alltid
uppbundna i tankens katastrofscenarier. Vad är det för röst som mal i huvudet?
Varför vill den inte sluta, och varför har vi blivit så upptagna av den?I ”Tänk
om” tecknar Roland Paulsen ett panorama över orons kulturella variationer och
historiska utveckling. Via oron erbjuder han läsaren en djupdykning i mysteriet
varför det materiella välståndet välsignat livet i allt utom ett: hur vi mår.

Kurztitel Tänk om

Hinzugefügt am 31.8.2020, 15:42:01

Geändert am 31.8.2020, 15:42:01

Tags:
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Transitional design histories

Typ Buch

Autor Maria Göransdotter

Autor Johan Redström

Autor Kjetil Fallan

Autor Molly Wright Steenson

URL http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-174353

Ort Umeå

Verlag Umeå universitet

ISBN 978-91-7855-327-3

Datum 2020

Heruntergeladen am 28.9.2020, 14:02:30

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Design practices are to a large degree conceptually and methodologically
based in ways of designing rooted in the 20 th  century. Some of the
challenges that arise in contemporary design stem from an unawareness of
design’s historicity, and the discrepancies between what design methods and
concepts once were made to handle, and what we presently try to apply them
to. This historicity of design, embedded in its methods, tools, and thinking,
shape and limit what is possible to do in design. Unless we actively deal with
the historicity of design’s central concepts, we risk inadvertently reproducing
and reinforcing past norms and values in outcomes as well as in practices of
design. Bringing history more actively into design can reframe the spaces in
which to explore possibilities for how to go about designing differently. The
program of transitional design histories presented in this thesis is formulated
on the proposal that the historicity of designing should be made more present
in design to support developing approaches and methods for responding to
contemporary issues of complexity and sustainment. Design histories
therefore need to work differently, taking an outlook in design practices rather
than in design outcomes. I propose a methodology for making design histories
as prototypes, combining a programmatic approach from practice-based
design research with research methods in history that focus on analysing
concepts and ideas. These transitional design histories do not provide solid
foundations for, or explanations of, what design is or has been. Instead, they
aim to make conceptual moves that support developing design practices
capable of engaging with a complex ‘now’ and with uncertain futures. The
aim is to support making conceptual moves through using historical
perspectives in exploring if it would be possible to see, think, and do design in
other ways. By shifting the outlook of design history from product to process
– from things to thinking – an ambition is to sketch the contexts in which
foundational concepts and central methods in design once came about. This
shift of position can provide a provisional and propositional scaffolding that
activates an awareness of how – and why – the ways we design have been
formed over time. How transitional design histories could be made is here
prototyped in three examples that take a starting point in concepts and themes
central to Scandinavian user-centred and participatory design. As prototypes,
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these histories are constructed in slightly different ways, and aim to explore
partially different aspects of mechanisms of design history and designing in
relation to each other. The first prototype focuses on the concept of
‘participation’ related to turn-of-the century 1900 ideas, in the writings of
Ellen Key. The second revolves around the concepts of use and users, more
specifically the relationship between designed ideal or intended uses, in
investigations of ‘dwelling habits’ in 1940s Sweden. The third prototype
works with methods development in user-centered and participatory design,
through examples of research into everyday domestic work carried out at the 
Hemmens forskningsinstitut  (Home Research Institute) in the 1940s.

Hinzugefügt am 28.9.2020, 14:02:30

Geändert am 28.9.2020, 14:03:01

Tags:
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Notizen:

Diss. Umeå : Umeå universitet, 2020

Två slipsar : en kontorsroman

Typ Buch

Autor Christer Hermansson

Ort [Mariefred]

Verlag Tusculum förlag

ISBN 978-91-985135-8-5

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung I Två slipsar - en kontorsroman, möter vi Konrad Bayer som är administratör i
organisationen. Han uppskattar sitt arbete, bär ofta slips, men längtar också till
pensionen. Han omges av cheferna Becker och Breitner, och kollergerna
Baumstark, Beckman, Brautigan och Buch. Organisationens processer ska
präglas av tillit, transparens och tydlighet. Men allt är inte frid och fröjd. Många
kolleger är missnöjda med kontorstillvaron. En dag får Konrad en idé som
överraskande förändrar villkoren för honom på arbetsplatsen.

Kurztitel Två slipsar

Hinzugefügt am 1.9.2020, 11:03:22

Geändert am 1.9.2020, 11:03:22

Notizen:
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Vad händer nu med framtiden? : 20 visioner om Sverige efter corona

Typ Buch

Autor Christian von Essen

Ort [Hägersten]

Verlag Pug förlag

ISBN 978-91-88699-47-3

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Coronapandemin har förändrat förutsättningarna för framtiden. Men varje kris
har ett slut. Vad ska vi göra då? I podden Heja Framtiden har journalisten
Christian von Essen träffat närmare 200 av våra mest framstående forskare,
företagare och futurister. Mitt i coronakrisen återvände han till 20 av dem med
frågan: vad händer nu?

Kurztitel Vad händer nu med framtiden?

Hinzugefügt am 31.8.2020, 15:10:29

Geändert am 31.8.2020, 15:10:29

Tags:

Sverige, Coronapandemin 2019-2020, Pandemier-- Sociala effekter, Prognoser, Social förändring

Vankileirin selviytyjät : tuhat naista Santahaminassa 1918

Typ Buch

Autor Virva Liski

Verlag Into

ISBN 978-952-351-266-5

Datum 2020

Zusammenfassung Überlebende des Gefangenenlagers: Tausend Frauen in Santahamina im Jahr
1918 Den unga historikern Virva Liskis välskrivna bok nyanserar vår allmänna
bild av fånglägren 1918, skriver Sture Lindholm.I fånglägret i Sandhamn satt
sommaren 1918 drygt 1 000 kvinnliga röda fångar. Av dem omkom totalt fyra
under lägrets två och en halv månad långa existens.

Kurztitel Vankileirin selviytyjät

Hinzugefügt am 1.9.2020, 17:33:20

Geändert am 1.9.2020, 17:34:41

Notizen:

= Rez. Hufvudstadsbladet    

Anhänge
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