
101 Acta monetaria Sueciae : Sveriges handlingar om mynt, priser och
ädelmetaller

Typ Buch

Autor Bo Franzén

Autor Gösta Hedegård

Autor Roger Svensson

Ort [Stockholm]

Verlag Svenska numismatiska föreningen?

ISBN 978-91-519-6079-1

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Acta monetaria Sueciae

Hinzugefügt am 20.10.2020, 15:30:35

Geändert am 3.11.2020, 08:56:17

Tags:

Sverige, Historia, Diplom (offentliga handlingar)

101 Åkdon, blick och landskap : Om relationer mellan kommunikationer,
kulturmiljö och landskapssyn med huvudexempel från Kullahalvön, Skåne

Typ Buch

Autor Henrik Ranby

Ort Göteborg

Verlag Makadam förlag

ISBN 978-91-7061-309-8

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Åkdon, blick och landskap är starkt förenade. Åkdonen har liksom
landskapssynen en central roll i kulturhistoria och kulturmiljöbildning och
hjulspåren kan sökas nästan överallt i landskapet, i ett åkdonens landskap. En
kulturhistoria utan vagnar, järnvägar, cyklar, motorcyklar, mopeder, bilar och
bussar vore närmast otänkbar och skulle ge en felaktig bild av det förflutna.

Kurztitel Åkdon, blick och landskap

Hinzugefügt am 8.10.2020, 15:27:18

Geändert am 19.10.2020, 13:22:06

Tags:

Kulturmiljöer, Kommunikationer, Landsvägsfordon, Sverige-- Skåne -- Kullen
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101 Arjeplogs socken : 1636 till 1900

Typ Buch

Autor Ernst Jünger

Ort [Vörå]

Verlag [Ernst Jünger]

ISBN 978-91-519-1351-3

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Arjeplogs socken

Hinzugefügt am 6.10.2020, 12:55:28

Geändert am 8.10.2020, 12:09:51

Tags:

Historia, Sverige-- Lappland -- Arjeplog

Notizen:

Andra reviderade och utvidgade upplagan

101 Bärarna

Typ Buch

Autor Jessica Schiefauer

Ort [Stockholm]

Verlag Romanus & Selling

ISBN 978-91-89051-39-3

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung I romanen Bärarna skildras en värld där en smitta har härjat i många decennier,
en smitta som tvingat män och kvinnor att leva åtskilda. Kvinnorna styr, och
samhällets redan skrala resurser delas systerligt, eller används i jakten på ett
botemedel. Men ordningen har börjat ifrågasättas.Nikki lever med Simone. De
har egentligen aldrig talat om att bli föräldrar, men en dag säger Simone att hon
absolut vill få bära ett barn. Det visar sig bli både svårare och farligare än Nikki
kunnat ana. Relationen sätts på spel, och Nikki upptäcker saker – om Simone,
om sig själv och om det samhälle hon lever i – som kastar henne ut i något hon
aldrig hade kunnat föreställa sig.Tvåfaldigt Augustprisade Jessica Schiefauer har
skrivit en tät och skimrande roman om kärlek, föräldraskap och livsvillkor i ett
samhälle både likt och olikt vårt eget. "Bärarna" är hisnande läsning.

Hinzugefügt am 23.10.2020, 17:36:21

Geändert am 3.11.2020, 08:57:22
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101 Blodflöden : blodgivning och blodtransfusion i det svenska samhället

Typ Buch

Autor Boel Berner

Ort Lund

Verlag Arkiv

ISBN 978-91-7924-245-9

Datum 2012

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Blodflöden

Hinzugefügt am 6.10.2020, 12:39:10

Geändert am 19.10.2020, 13:52:37

Tags:

Sverige, Sweden, Blod, Blodtransfusion

101 Brev från Dag : korrespondensen mellan Dag Hammarskjöld och Bo
Beskow

Typ Buch

Autor Eva Selin

Autor Marie-Noëlle Little

Ort Stockholm

Verlag Carlsson

ISBN 978-91-89063-40-2

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Brev från Dag

Hinzugefügt am 2.11.2020, 10:37:45

Geändert am 3.11.2020, 08:58:26

Tags:

Biografi, Brev, Hammarskjöld, Dag, 1905-1961, Beskow, Bo, 1906-1989

101 Brev till Europa

Typ Buch

Autor Athena Farrokhzad

Ort Malmö

Verlag Anti förlag AB
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ISBN 978-91-983826-8-6

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Anzahl der Seiten 32

Hinzugefügt am 8.10.2020, 15:13:56

Geändert am 19.10.2020, 13:23:03

101 Candy : roman

Typ Buch

Autor Hanna-Linnea Rengfors

Ort Göteborg

Verlag IT-LIT

ISBN 978-91-986183-0-3

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung En genomsnittlig förälskelse varar 18 månader. Andra varar ända in i döden.
Candy är en mörk kärleksberättelse som utspelas under tre dagar i september
2020. En skälvande vacker roman om vad ensamhet kan göra med människor.

Kurztitel Candy

Hinzugefügt am 22.10.2020, 15:37:40

Geändert am 3.11.2020, 08:59:21

Tags:

Sverige-- Stockholm, Journalister, Kärlek, Mor-dotterrelationer, Ensamhet, Efterforskningar, Musiker,

Småbarnsföräldrar

101 Contentious countrysides : social movements reworking and resisting public
healthcare restructuring in rural Sweden

Typ Buch

Autor Desirée Enlund

URL http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-169229

Ort Umeå

Verlag Umeå universitet

ISBN 978-91-7855-253-5

Datum 2020

Heruntergeladen am 22.10.2020, 14:58:33

Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zusammenfassung The broader aim of this thesis is to contribute to the understanding of the
production and reproduction of spatial inequalities following from the
restructuring of the public healthcare system. More specifically, by analyzing
the contention around healthcare restructuring related to two cases spanning a
longer period in northern Sweden, I aim to investigate the changing conditions
for healthcare provision in rural and sparsely populated areas, and I explore
the forms of collective action that local people engage in to sustain the access
to healthcare, as well as how state authorities’ attitudes towards such
collective action have shifted. In the context of larger public healthcare
restructuring in contemporary Sweden, where the marketization and
privatization of healthcare since the 1990s have impacted the provision of
healthcare across the country, rural areas are experiencing deteriorating
accessibility to both primary healthcare as well as emergency healthcare. This
development is increasingly contentious, and is frequently met with resistance
from rural populations as well as various strategies to rework these uneven
conditions. The first case concerns the preceding protests as well as the
occupation and opening of a citizen cooperative primary care center in
Sollefteå, Västernorrland, in response to cutbacks at the local hospital. The
second case follows the worker-cum-citizen cooperative primary and
occupational healthcare centers in Offerdal, Jämtland. Through these two
cases I explore people’s experiences of public healthcare restructuring, their
motivations for engaging in contention around it, their experiences of self-
organizing cooperative healthcare, as well as their visions and desires for a
future healthcare. As shown throughout this thesis, healthcare restructuring is
highly contentious and comes in many forms, ranging from protests,
demonstrations, and occupations of healthcare facilities to the self-
organization of healthcare services through worker and citizen cooperatives.
Healthcare restructuring marked by spatial concentration and withdrawal has
thus given rise to a number of drawn-out and spectacular collective actions in
contemporary Sweden, but responses can also take the form of low-key efforts
to maintain healthcare provision. The healthcare authorities’ attitude towards
such low-key efforts by not-for-profit healthcare providers has shifted from a
favorable approach in the 1990s to emphasizing their role in safeguarding fair
market conditions in the healthcare market. This shift has created a more
hostile welfare state landscape for not-for-profit healthcare providers in rural
areas, which exacerbates the already unfavorable conditions they operate
under. Rural populations’ efforts to remedy the withdrawal of public
healthcare are thus highly precarious. While reworking uneven healthcare
provision, they operate in this increasingly hostile welfare state landscape,
which is not adapted to either rural areas or not-for-profit healthcare. In
practice, public healthcare restructuring and withdrawal amount to a cutback
in healthcare provision for rural populations. This transfers the work of
sustaining social reproduction to the private sphere, in this case not-for-profits
healthcare providers. The public healthcare restructuring and withdrawal
outlined in this thesis thus present an example of a form of ‘rural
neoliberalism’, whereby rural populations are dispossessed of welfare services
that instead accumulate in urban areas, which both increases and is connected
to larger questions around spatial (in)equalities and the restructuring of the
public sector in contemporary Sweden. Nevertheless, those engaged in
contention around and the self-organization of healthcare nurture visions and
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desires for a future healthcare system that would take a holistic approach to
the patient and make possible a more equitable access to healthcare.

Kurztitel Contentious countrysides

Hinzugefügt am 22.10.2020, 14:58:33

Geändert am 3.11.2020, 09:00:28

Tags:

Nyliberalism, Sverige-- Norrland, Välfärdsstaten, Landsbygd, Sverige-- Ångermanland -- Sollefteå,

Hälso- och sjukvård, Glesbygd, Kooperativ, Sociala rörelser, Sverige-- Jämtland -- Offerdal

Notizen:

Diss. Umeå : Umeå universitet, 2020

101 Dalenglitter : en roman om hårt arbete

Typ Buch

Autor Wanda Bendjelloul

Ort Stockholm

Verlag Weyler

ISBN 978-91-27-16773-5

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung I romanen Dalenglitter skriver Wanda Bendjelloul om en ung kvinnas uppväxt i
Enskededalen i södra Stockholm. Det är en skarp och medryckande debutroman
om hårt arbete och om vad klass och ursprung gör med oss.

Kurztitel Dalenglitter

Hinzugefügt am 23.10.2020, 17:38:19

Geändert am 3.11.2020, 09:01:22

Tags:

Barndomen, Polen, Förortsliv, Begravning, Snabbmatsrestauranger

101 De kapabla

Typ Buch

Autor Klas Ekman

Ort Stockholm

Verlag Bookmark förlag

ISBN 978-91-89087-43-9

Datum 2020
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Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung DE KAPABLA är en kvävande thriller om vanliga människor som råkar ut för en
livsavgörande olycka. Klas Ekman utmärker sig genom att skickligt finkalibrera
det svartaste mörkret med värme, humor och massor av igenkänning. Resultatet
är en roman som lömskt kryper under skinnet på läsaren.

Hinzugefügt am 30.10.2020, 13:29:54

Geändert am 3.11.2020, 09:08:24

101 Dead landscapes - and how to make them live

Typ Buch

Autor Katherine Burlingame

Ort Lund

Verlag Department of Human Geography, Faculty of Social Sciences, Lund University

ISBN 978-91-7895-574-9

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 20.10.2020, 15:32:40

Geändert am 3.11.2020, 09:02:14

Tags:

Vikingatiden, Kulturmiljöer, Kulturarv, Historiska platser, Kulturlandskap, Fenomenologi,

Kulturmiljövård-- metodik, Kulturturism

Notizen:

Diss. Lund : Lunds universitet, 2020

101 Den bekväma vardagen : kvinnor kring bord på 1700-talets Näs

Typ Buch

Autor Carolina Brown

Ort Stockholm

Verlag Carlssons

ISBN 978-91-89063-26-6

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Den bekväma vardagen

Hinzugefügt am 5.10.2020, 15:31:20

Geändert am 8.10.2020, 12:11:47
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Tags:

Kvinnor, Sverige-- Uppland, Bord, Herrgårdsliv-- historia, Vardagsliv-- historia

101 Den förtvivlade hästen på Bråvalla hed

Typ Buch

Autor Stig Welinder

Ort Lund

Verlag Ekström & Garay

ISBN 978-91-89217-32-4

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Sagan om Bråvallaslaget innehåller inte historia. Det är berättandet av den som
är historia. På Bråvalla hed stod på sin tid världshistoriens största slag. Där
flockades hundratusentals bålda krigare och lika bålda men vänare sköldmör.
Ingen vet emellertid var slaget ägde rum eller när det inträffade. Det vill säga,
många vet, men alla vet olika.

Hinzugefügt am 6.10.2020, 09:39:13

Geändert am 8.10.2020, 12:13:47

Tags:

Sverige, Forntiden, Fältslag-- historia, Slaget vid Bråvalla

101 Den nya oredans tid

Typ Buch

Autor Carl Bildt

Band Denna utgåva innehåller ett nytt kapitel "Krisernas kröning"

Ort [Stockholm]

Verlag Albert Bonniers förlag

ISBN 978-91-0-018626-5

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung "Om två eller tre decennier har vi mer av facit på var den stora oredans tid
kommer att ha fört vår värld och våra samhällen. Har vi klarat att bevara freden?
Finns det fortfarande hopp vad gäller de stora globala utmaningarna? Ser
nationer varandra främst som partners i samarbetet, eller främst som
motståndare i en allt hårdare tid? Historiens linjer framträder endast gradvis.
Delvis formar vi svaren på dessa frågor när politiken i våra olika samhällen
formas under de kommande åren. Och kanske kan då försök att förstå och
förklara som detta ge ett litet bidrag till en bättre - eller i alla fall mindre farlig -
värld under kommande decennier."- Carl Bildt
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Hinzugefügt am 6.10.2020, 13:27:21

Geändert am 8.10.2020, 12:16:23

Tags:

Internationell politik, Politiska förhållanden, Samhällsförändring, Samhället, Politisk geografi

101 Den svenska korvresan : berättelser om ett mathantverk som förenar

Typ Buch

Autor Jan Scherman

Ort [Stockholm]

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-310334-1

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Korv är mat med uråldriga anor. Den har överlevt alla trender och blivit
tradition, kultur, mångfald, social samvaro och njutning. Dessutom har den rört
sig från fattigmanskost via snabbmat i kiosken till gourmetkorv på finkrogen.
Korvälskaren och debattören Jan Scherman har också gjort en resa. Han har farit
genom hela landet, från norr till söder, för att hitta historierna och människorna
bakom våra bästa korvar. Här skildras de ur en mängd perspektiv; produkter,
platser och personer som säger något om vårt land och vår tid. Det blir till en
berättelse om det Sverige som sällan får höras. Författaren, som också
fotograferat, besöker bland annat Jokkmokk, där korven utlöste bitter strid, de
kungliga hovleverantörerna i Löttorp, och Gustafs i Dalarna där det som började
som uttjänta arbetshästar slutade med en delikatess. Han gör stopp vid klassiska
kiosker, innekrogar och moderna fabriker och träffar mathantverkare som
kämpar mot utanförskap och sjuder av kraft. Dessutom bjuder Den svenska
korvresan på allsköns fakta och riktigt bra korvrecept.

Kurztitel Den svenska korvresan

Hinzugefügt am 6.10.2020, 13:51:07

Geändert am 8.10.2020, 12:14:41

Tags:

Sverige, Matlagning, Korv-- framställning, tillverkning etc., Korv-- historia

101 Det här är en svensk tiger

Typ Buch

Autor Aron Flam

Ort Stockholm

Verlag Samizdat Publishing
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ISBN 978-91-985633-0-6

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 5.10.2020, 14:30:31

Geändert am 8.10.2020, 12:17:40

Tags:

Nationell identitet, Neutralitetspolitik, Sverige-- historia

101 Det sista livet

Typ Buch

Autor Peter Mohlin

Autor Peter Nyström

Ort [Stockholm]

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-309374-1

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Dottern till VD:n för ett av Sveriges mest framgångsrika företag försvinner
spårlöst i Karlstad. Hon tros vara mördad, men ingen kropp hittas. Tio år senare
vittnar FBI-agenten John Adderley i en uppmärksammad rättegång i Baltimore. I
behov av en ny identitet kräver han att få bli placerad i Sverige, närmare bestämt
i Karlstad. Staden han vuxit upp i, men inte besökt på tjugo år. John får ett nytt
namn och ett jobb i cold case-gruppen som utreder det tio år gamla
försvinnandet. Det blir snart tydligt att Johns vilja att få komma till Karlstad och
jobba med just det här fallet handlar om mer än att återse sitt barndoms
Värmland. Samtidigt växer oron för att hans verkliga identitet ska röjas och han
får allt svårare att balansera sina hemligheter. Det sista livet är första delen i en
ny kriminalserie om FBI-agenten John Adderley. Den har högt tempo, smarta
cliffhangers och psykologiskt djup. I en klassisk Nordic noir-inramning får vi
möta en huvudperson vi inte är vana vid att se i denna genre.

Hinzugefügt am 1.10.2020, 15:14:48

Geändert am 8.10.2020, 12:18:37

Tags:

Försvunna personer

101 Engelska uttryck : och vad vi säger på svenska

Typ Buch

Autor Kerstin Johanson
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Autor Mia Carlstedt

Band Andra utökade upplagan

Ort Bromma

Verlag Ordalaget Bokförlag

ISBN 978-91-7469-352-2

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Den här boken innehåller totalt cirka 400 uttryck idiom och ordspråk som inte
går att översätta ordagrant. Du får bl.a. lära dig tretton olika sätt att säga nej på
engelska och förstås på svenska.  Bokens avsnitt: Relationer Goda råd Jobbet
Hälsa Oförskämt Jämförelser Nej och åter nej Pengar

Kurztitel Engelska uttryck

Hinzugefügt am 6.10.2020, 09:47:00

Geändert am 8.10.2020, 12:19:45

Tags:

Engelska språket, Idiomatik, Ordspråk, Talesätt

Notizen:

Andra utökade upplagan

101 Ett försvunnet Sverige : unika bilder på människor och miljöer från förra
seklet

Typ Buch

Autor Anna Maria Erling

Ort [Solna]

Verlag Egmont Publishing :

ISBN 978-91-88207-38-8

Datum 2018

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Ett försvunnet Sverige

Hinzugefügt am 6.10.2020, 13:03:16

Geändert am 8.10.2020, 12:21:58

Tags:

Sverige, Vardagsliv

101 Fabelbruk i svensk tidigmodernitet : en genrehistorisk studie
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Typ Buch

Autor Erik Zillén

Ort Göteborg

Verlag Makadam förlag

ISBN 978-91-7061-298-5

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Fabelbruk i svensk tidigmodernitet

Hinzugefügt am 5.10.2020, 15:36:34

Geändert am 8.10.2020, 12:20:48

Tags:

Sverige, Fabler-- historia

101 Fadäser och framgångar i TV-musikens och radions entourage

Typ Buch

Autor Jan Sederholm

Ort Lund

Verlag Ekström & Garay

ISBN 978-91-89217-05-8

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Hur gick det egentligen till när TV:n blev en självklar del av svenskarnas vardag
på 1960- och 70-talet? En tid då man såg möjligheten att äntligen kunna nå den
stora publiken med klassisk musik – och låta stora världsnamn uppträda hemma i
vardagsrummen. Följ med bakom kulisserna i svensk TV:s barndom.

Hinzugefügt am 6.10.2020, 12:15:37

Geändert am 8.10.2020, 12:23:06

Tags:

Sverige, Klassisk musik-- historia, Radioproduktion-- historia, Sederholm, Jan, 1929-, Tv-producenter,

Tv-produktion-- historia

101 Förr, då och nu : tre bilder och lite text berättar en spännande historia

Typ Buch

Autor Leif Brunnegård

Ort Vårgårda

Verlag Leif Brunnegård
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ISBN 978-91-519-1057-4

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Förr, då och nu

Anzahl der Seiten 95

Hinzugefügt am 6.10.2020, 09:44:09

Geändert am 8.10.2020, 12:26:57

Tags:

Sverige, Vardagsliv, Folkseder, Tekniska innovationer, Socialantropologi, Uppfinningar

101 Forskarliv : självporträtt av samtida svenska historiker

Typ Buch

Autor Gunnar Artéus

Autor Ann-Katrin Hatje

Ort [Stockholm]

Verlag Carlssons

ISBN 978-91-89063-28-0

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Forskarliv

Hinzugefügt am 2.11.2020, 10:35:21

Geändert am 3.11.2020, 09:02:58

Tags:

Sverige, Historiker

101 Fotspår : sju stadsvandringar i farfarsfars Stockholm på 1800-talet

Typ Buch

Autor Carl Gustaf Holmquist

Autor Maria Lindberg Howard

Ort [Stockholm]

Verlag Stockholm Stories

ISBN 978-91-7683-804-4

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Fotspår

Hinzugefügt am 6.10.2020, 12:51:26
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Geändert am 8.10.2020, 12:10:51

Tags:

Sverige-- Stockholm, Stadsvandringar

101 Framtidsskaparna : vetenskapens ungdomskultur vid svenska läroverk
1930-1970

Typ Buch

Autor Staffan Wennerholm

URL http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-4791

Ort Lund

Verlag Arkiv

ISBN 978-91-7924-185-8

Datum 2005

Heruntergeladen am 6.10.2020, 12:42:20

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Framtidsskaparna

Hinzugefügt am 6.10.2020, 12:42:20

Geändert am 19.10.2020, 13:55:04

Tags:

Gymnasieskolan, Läroverk-- genusaspekter -- historia -- Sverige -- 1900-talet, Naturvetenskap-- studier

och undervisning -- historia -- Sverige -- 1900-talet, Teknikundervisning-- historia -- Sverige -- 1900-

talet

Notizen:

Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2005

101 Frostviken-Hotagens sameförening : en hundraårig tidsresa

Typ Buch

Autor Aanna Johansson Larsson

Autor Mikael Jonasson

Ort [Frösön?]

Verlag Frostviken-Hotagens sameförening

ISBN 978-91-519-1524-1

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Kurztitel Frostviken-Hotagens sameförening

Anzahl der Seiten 93

Hinzugefügt am 6.10.2020, 09:45:01

Geändert am 8.10.2020, 12:29:39

Tags:

Samer, Föreningar, Frostviken-Hotagens sameförening, Frostvikens sameförening, Jämtlands län

101 Göran Schildt : två liv

Typ Buch

Autor Henrik Knif

Verlag Gummerus

ISBN 978-951-24-1718-6

Datum 2020

Kurztitel Göran Schildt

Hinzugefügt am 1.10.2020, 15:06:24

Geändert am 8.10.2020, 12:32:12

Anhänge

Göran Schildt | Blankabiblioteken | Finna.fi

101 Göteborgs fritidsförening Askim : från tältstad till levande badparadis

Typ Buch

Autor Ingvar Jansson

Ort [Göteborg]

Verlag Göteborgs fritidsförening Askim

ISBN 978-91-519-1544-9

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Göteborgs fritidsförening Askim

Hinzugefügt am 6.10.2020, 12:53:24

Geändert am 8.10.2020, 12:12:46

Tags:

Fritid, Göteborgs fritidsförening Askim, Sverige-- Göteborg -- Askim

101 Gustaf Dahl : Sigtunas siste borgmästare
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Typ Buch

Autor Finn Hultgren

Ort Sigtuna

Verlag Sigtuna hembygdsförening

ISBN 978-91-639-6955-3

Datum 2018

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Gustaf Dahl

Hinzugefügt am 2.10.2020, 10:37:01

Geändert am 8.10.2020, 12:33:06

Tags:

Biografi, Sverige-- Uppland -- Sigtuna

101 Här brusar strömmen förbi

Typ Buch

Autor Stina Ekblad

Ort Stockholm

Verlag Weyler

ISBN 978-91-27-16781-0

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Här brusar strömmen förbi är skriven i dialog med de dikter som på många sätt
präglat Stina Ekblads liv. Det är inte bara en självbiografi utan lika mycket ett
passionerat försvar för poesin, musiken, litteraturen och vårt behov av skönhet.

Hinzugefügt am 1.10.2020, 13:08:47

Geändert am 8.10.2020, 12:33:58

Tags:

Sverige, Finland, Kvinnliga skådespelare, Ekblad, Stina, 1954-

101 Historiska fiktioner : en antologi om film, tv och historia

Typ Buch

Autor Elisabet Björklund

Autor Tommy Gustafsson

Autor Ulf Zander

Ort Stockholm

Verlag Carlssons
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ISBN 978-91-89063-31-0

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Historiska fiktioner

Hinzugefügt am 5.10.2020, 15:34:18

Geändert am 8.10.2020, 12:35:02

Tags:

Historia i filmen, Historisk film

101 I konservatismernas tid

Typ Buch

Autor Kurt Almqvist

Autor P.J. Anders Linder

Ort Stockholm

Verlag Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

ISBN 978-91-88717-19-1

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Under en lång period har Sverige ganska ensidigt bejakat snabb förändring och
glatt sig åt att vara "världens modernaste land". Men nu ställs åter frågor om det
inte kan finnas poänger med att lyssna på erfarenheten, utgå från traditionen och
bry sig mer om hur verkligheten ser ut än hur man tycker att den borde vara.

Hinzugefügt am 19.10.2020, 13:00:34

Geändert am 19.10.2020, 13:23:56

Tags:

Samhällsutveckling, Värderingar, Konservatism

101 Järn i elden : kön, makt och relationer 1600-2020

Typ Buch

Autor Sari Nauman

Autor Martin Dackling

Autor Maria Sjöberg

Ort Göteborg ;

Verlag Makadam förlag

ISBN 978-91-7061-326-5

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zusammenfassung Festskrift till Maria Sjöberg, professor i historia vid Göteborgs universitet.

Kurztitel Järn i elden

Hinzugefügt am 5.10.2020, 15:38:09

Geändert am 8.10.2020, 12:36:02

Tags:

Sverige, Historia, Historia-- genusaspekter

101 Järnbrukens historia

Typ Buch

Autor Kurt Almqvist

Ort [Stockholm]

Verlag Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

ISBN 978-91-88717-17-7

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 19.10.2020, 13:00:56

Geändert am 19.10.2020, 13:25:04

Tags:

Sverige, Järnbruk-- historia

101 Kallad och avsatt : omvärdering av Lars Johan Österblom och missionen på
estländska Ormsö (1873-1887)

Typ Buch

Autor Leif Carlsson

Ort Örebro

Verlag Marcus förlag

ISBN 978-91-7999-693-2

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Kallad och avsatt

Hinzugefügt am 6.10.2020, 13:21:26

Geändert am 8.10.2020, 12:37:09

Tags:

Religion, Estland, Österblom, Lars Johan, 1837-1932, Svenska missionärer
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101 Kampen om kunskap : akademi och praktik

Typ Buch

Autor Axel Brechensbauer

Autor Maria Grafström

Autor Anna Jonsson

Autor Mikael Klintman

Ort Stockholm

Verlag Santérus förlag

ISBN 978-91-7359-145-4

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Kampen om kunskap

Hinzugefügt am 6.10.2020, 12:18:49

Geändert am 8.10.2020, 12:39:17

Tags:

Forskning, Kunskapsteori, Kunskapssociologi, Vetenskap och politik

101 Katten & Ön

Typ Buch

Autor Tove Jansson

Verlag Novellix

ISBN 978-91-7589-493-5

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Om att älska någon - om än motvilligt - och om en envis liten vildkatt handlar
Tove Janssons poetiska berättelse Katten. I den här Novellix-utgåvan samsas den
med Ön, en historia om karghet och hav, tångbankar och tallar som är krökta av
piskande vind.

Hinzugefügt am 8.10.2020, 15:30:45

Geändert am 19.10.2020, 13:38:25

101 Krisberedskap i kris?

Typ Buch

Autor Kurt Almqvist

Ort Stockholm

Verlag Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål
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ISBN 978-91-88717-20-7

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Den svenska krisberedskapen har fortfarande brister trots att vi genom historiska
erfarenheter är väl medvetna om vilka katastrofer som kan komma och vilka
utmaningar vi står inför.

Hinzugefügt am 19.10.2020, 13:01:08

Geändert am 19.10.2020, 13:26:29

Tags:

Katastrofberedskap, Krishantering

101 Kristendomens historia i Sverige

Typ Buch

Autor Christer Hedin

Ort [Stockholm]

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-310117-0

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 6.10.2020, 13:22:32

Geändert am 8.10.2020, 12:40:16

Tags:

Sverige, Tro, Kristendom-- historia

101 Lärande, skola, bildning

Typ Buch

Autor Ulf P. Lundgren

Autor Roger Säljö

Autor Caroline Liberg

Band Femte rev. utgåvan

Ort [Stockholm]

Verlag Natur & Kultur

ISBN 978-91-27-82797-4

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zusammenfassung Lärande skola bildning är en grundbok som belyser skolans historia och framväxt
i ett internationellt perspektiv, och som även ger en god inblick i det som idag
utgör vårt svenska skolsystem.

Hinzugefügt am 6.10.2020, 12:30:18

Geändert am 8.10.2020, 12:41:15

Tags:

Sverige, Undervisningsväsen-- historia

Notizen:

Femte utgåvan

101 LO : 1900-talet och ett nytt millennium

Typ Buch

Autor Anders L. Johansson

Autor Lars Magnusson

Ort Stockholm

Verlag Atlas

ISBN 978-91-7389-753-2

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel LO

Hinzugefügt am 8.10.2020, 13:30:58

Geändert am 19.10.2020, 13:29:45

Tags:

Sverige, Fackföreningsrörelsen-- historia, Landsorganisationen i Sverige

101 Magnus Gabriel von Block

Typ Buch

Autor Sten Lindroth

Ort Stockholm

Verlag Svenska Akademien :

ISBN 978-91-27-17021-6

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 6.10.2020, 13:54:56

Geändert am 8.10.2020, 12:42:11

Zotero-Bericht zotero://report/library/items?itemKey=YDIGGYKI,E9XVVRA4,67B...

21 of 57 04.11.2020, 14:31

Hartwig.Marion
Hervorheben



Tags:

Sverige, Skriftställare, Block, Magnus Gabriel von, 1669-1722, Kritiker, Läkare

101 Makt - lös

Typ Buch

Autor Mona Sahlin

Autor Henrik Johnsson

Ort [Stockholm]

Verlag Albert Bonniers förlag

ISBN 978-91-0-017508-5

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Mona Sahlin gav fyra decennier av sitt liv till politiken. Ingen politiker har hörts,
synts och kommit tillbaka på samma sätt som hon. Men när hon under stort
tumult avgick som Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism 2016 –
efter att hon gjort sig skyldig till osant intygande – var hennes tid vid makten
över. Hon jagades av medierna dygnet runt, drog sig undan och blev tyst.Fram
tills nu.Tiden undan offentligenheten har gett henne utrymme att för första
gången kunna summera sin livsgärning – blicka tillbaka och se dagens
socialdemokrati ur ett nytt perspektiv."Makt – Lös" utspelar sig från Mona
Sahlins sista vecka som partiledare 2011 till idag, med olika nedslag i hennes och
socialdemokratins historia.

Hinzugefügt am 8.10.2020, 13:23:17

Geändert am 19.10.2020, 13:31:13

Tags:

Sverige, Politiker, Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, Partiledare, Kvinnliga socialdemokrater,

Socialdemokrater, Kvinnliga partiledare, Sahlin, Mona, 1957-

101 Mästerfotografen : Hilding Mickelsson och hans Hälsingland

Typ Buch

Autor Gunilla Kindstrand

Autor Hilding Mickelsson

Ort Hudiksvall

Verlag Bokförlaget Helsingiana

ISBN 978-91-985153-1-2

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Mästerfotografen
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Hinzugefügt am 6.10.2020, 12:57:31

Geändert am 8.10.2020, 12:28:46

Tags:

Fotografer, Sverige-- Hälsingland, Mickelsson, Hilding, 1919-2002

101 Medborgarhuset i stockholmarnas hjärtan

Typ Buch

Autor Astrid Hasselrot

Ort [Stockholm]

Verlag Stockholmia förlag

ISBN 978-91-7031-323-3

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung En rikligt illustrerad bok i vilken författaren Astrid Hasselrot belyser
Medborgarhusets tillblivelse, dess dramatiska historia och något av den framtid
som väntar huset och användarna efter den nu pågående renoveringen.

Hinzugefügt am 5.10.2020, 15:35:00

Geändert am 8.10.2020, 12:27:48

Tags:

Sverige-- Stockholm, Medborgarhus-- historia, Medborgarhuset

101 Miljöpartiets idéer

Typ Buch

Autor Kurt Almqvist

Autor P.J. Anders Linder

Ort Stockholm

Verlag Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

ISBN 978-91-88717-25-2

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Miljöpartiet startades som ett alternativ till de etablerade partierna. Inte bara vad
gällde åsikterna utan också i synen på hur politik skulle bedrivas. Inledningsvis
avstod man från att hålla sig med en traditionell partiledare, så småningom
uppkom systemet med språkrör. Direktdemokratin står högt i kurs.

Hinzugefügt am 19.10.2020, 13:01:18

Geändert am 19.10.2020, 13:32:36
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Tags:

Sverige, Gröna partier, Miljöpartiet de gröna

101 Moderaternas idéer

Typ Buch

Autor Kurt Almqvist

Autor P.J. Anders Linder

Ort Stockholm

Verlag Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

ISBN 978-91-88717-15-3

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 19.10.2020, 13:04:49

Geändert am 19.10.2020, 13:33:29

Tags:

Sverige, Politiska åskådningar, Moderata samlingspartiet, Konservativa partier

101 Nya Småland

Typ Buch

Autor Jonatan Habib Engqvist

Ort Stockholm :

Verlag Arvinius+Orfeus Publishing ;

ISBN 978-91-87543-37-1

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 6.10.2020, 13:10:52

Geändert am 3.11.2020, 09:19:11

Tags:

Sverige-- Småland, Entreprenörskap, Emigration, Svensk konst-- historia, Immigration, Stad och land

101 Oglömt : om mitt bokliv

Typ Buch

Autor Per Rydén

Ort Stockholm
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Verlag Carlssons

ISBN 978-91-89063-38-9

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Oglömt

Hinzugefügt am 5.10.2020, 15:35:59

Geändert am 8.10.2020, 12:43:06

Tags:

Böcker, Böcker och läsning, Författarskap, Läsning, Rydén, Per, 1937-

101 Övervakningens historia : från svarta kabinett till digital massövervakning

Typ Buch

Autor Andreas Marklund

Ort Lund

Verlag Historiska media

ISBN 978-91-7545-715-4

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung I Övervakningens historia berättar historikern Andreas Marklund om hur furstar,
regeringar och andra makthavare genom seklerna har övervakat kommunikation
och informationsflöden i samhället. Det är en hyperaktuell skildring med
världsomspännande dimensioner som sträcker sig fram till nutidens digitala
massövervakning. De stora linjerna varvas med individuella levnadsöden.

Kurztitel Övervakningens historia

Hinzugefügt am 20.10.2020, 09:11:07

Geändert am 3.11.2020, 09:04:01

Tags:

Sverige, Danmark, Europa, Underrättelseverksamhet-- historia, Buggning-- historia, Elektronisk

övervakning-- historia, Övervakning-- historia

101 Paradisgenen

Typ Buch

Autor Dan Jönsson

Verlag 20TAL Bok

ISBN 978-91-87838-19-4

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zusammenfassung Oscar Wilde skrev att en världskarta där Utopia saknas inte är värd att ens kasta
en blick på, men sedan en tid är inget Utopia utmärkt på våra kartor. I boken
Paradisgenen rör sig Dan Jönsson mellan byn och världen, genom tre kontinenter
och två årtusenden. I sökandet efter framtidens geografi spårar han utopiska
experiment på plats i Dubai, Kina, USA, Ryssland och Skåne, till försvar för
experimentets kraft framför vanans makt.

Hinzugefügt am 5.10.2020, 14:00:42

Geändert am 8.10.2020, 12:44:53

101 Perspektiv på bokens och läsandets förvandlingar

Typ Buch

Autor Kurt Almqvist

Autor Jennifer Paterson

Ort [Stockholm] :

Verlag Bokförlaget Stolpe ;

ISBN 978-91-89069-00-8

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Historien om boken och läsandet är också historien om människan, eftersom
bokmarknaden alltid speglat våra intressen, behov och drömmar. Men vad kan
den fysiska bokhandeln göra för att överleva när vi läser allt mindre på papper? I
denna bok samlas välkända personer från den svenska bokbranschen och
litteraturforskningen, och gör nedslag i en bransch som tycks vara i ständig
förändring.

Hinzugefügt am 6.10.2020, 09:30:17

Geändert am 8.10.2020, 12:30:38

Tags:

Digitalisering, Bokmarknaden, Böcker och läsning, Läsvanor

101 Shoot the messenger

Typ Buch

Autor Hanna Eriksson

Ort [Stockholm]

Verlag Novellix

ISBN 978-91-7589-314-3

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Shoot the Messenger är det vinnande bidraget i Novellix novelltävling 2018, med
motiveringen: "Med fingertoppskänsla målar Hanna Eriksson upp en nyanserad
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bild av den förtvivlan, ilska och maktlöshet vi drabbas av vid konfrontationen
med obesvarad kärlek. Finstämt gestaltat varvar författaren poetiska passager
med en dialog, så driven och drabbande, att den går rakt in i hjärtat."

Hinzugefügt am 8.10.2020, 15:36:48

Geändert am 19.10.2020, 13:34:35

Tags:

Olycklig kärlek

101 Speaking memories : förintelsens sista vittnen = the last witnesses of the
Holocaust

Typ Buch

Autor Daniel Pedersen

Autor Karl Gabor

Ort [Stockholm]

Verlag J! Judisk kultur i Sverige

ISBN 978-91-984808-3-2

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Speaking memories

Hinzugefügt am 6.10.2020, 13:34:25

Geändert am 8.10.2020, 12:45:50

Tags:

Förintelsen, Förintelsens överlevande

101 Sverige läser! : 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid
till år 2000

Typ Buch

Autor Olof Holm

Autor Kristina Lundgren

Autor Barbro Thomas

Autor Göran Wessberg

Autor Birgitta Wistrand

Ort [Sverige] :

Verlag De litterära sällskapen i Sverige - DELS ;

ISBN 978-91-7247-601-1

Datum 2020
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Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Sverige läser!

Hinzugefügt am 6.10.2020, 12:23:09

Geändert am 8.10.2020, 12:46:37

Tags:

Svensk litteratur-- historia

101 Swedish nineteenth-century novels as world literature : transnational
success and literary history

Typ Buch

Autor Yvonne Leffler

Ort [Gothenburg]

Verlag Department of Literature, History of Ideas, and Religion, University of
Gothenburg

ISBN 978-91-88348-99-9

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Swedish nineteenth-century novels as world literature

Hinzugefügt am 26.10.2020, 09:31:19

Geändert am 3.11.2020, 09:05:07

Tags:

Litterära översättningar, Svenska romaner-- mottagande

101 Valborgsmässoafton på Nytorps gärde : roman

Typ Buch

Autor Gunnar Nirstedt

Ort Stockholm

Verlag Modernista

ISBN 978-91-7893-503-1

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Valborgsmässoafton på Nytorps gärde

Hinzugefügt am 1.10.2020, 13:01:51

Geändert am 8.10.2020, 12:48:14

Tags:
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Ensamhet, Förortsliv, Sverige-- Stockholm -- Hammarbyhöjden, Tillhörighet

101 Vänsterns idéer

Typ Buch

Autor Kurt Almqvist

Autor P.J. Anders Linder

Ort Stockholm

Verlag Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

ISBN 978-91-88717-16-0

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Vänstern har hamnat i en utdragen identitetskris. De materiella förhållandena,
som var så centrala för Karl Marx, har under ett par decennier tilldragit sig
minskat intresse i vänsterkretsar. Samtidigt har idéer om gränslöshet och
representation fått allt större utrymme.

Hinzugefügt am 19.10.2020, 13:02:36

Geändert am 19.10.2020, 13:35:30

Tags:

Politisk filosofi, Politiska åskådningar, Vänsterrörelser, Nya vänstern, Vänsterextremism

101 Vävt och broderat under två sekler : kvinnokraft och kvinnokultur

Typ Buch

Autor Kerstin Gynnerstedt

Ort Stockholm

Verlag Carlssons

ISBN 978-91-89063-29-7

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Vävt och broderat under två sekler

Hinzugefügt am 5.10.2020, 13:46:17

Geändert am 8.10.2020, 12:49:09

Tags:

Sverige, Vävning-- historia, Broderi-- historia

101 Vi var rovdjur
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Typ Buch

Autor Sara Stridsberg

Ort [Stockholm]

Verlag Novellix

ISBN 978-91-7589-412-6

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung I Sara Stridsbergs novell möter vi den kringflackande John och hans två
medpassagerare. De sätts att dela baksäte, men är främlingar - eller systrar? En
febrig sommar 1982, i den regntunga skogen och vid spegelblanka sjöar, väcks
en samhörighet dem emellan. Vi var rovdjur är en finstämd och gåtfull berättelse,
men med en ständig närvaro av ett underliggande hot.

Hinzugefügt am 8.10.2020, 15:38:18

Geändert am 19.10.2020, 13:36:27

101 Westerbergeffekten : socialliberala reflektioner

Typ Buch

Autor Bengt Westerberg

Ort Stockholm

Verlag Fri tanke

ISBN 978-91-89139-82-4

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Westerbergeffekten kom den att kallas, framgången som mer än fördubblade
Folkpartiets väljarstöd i valet 1985. För första gången berättar Bengt Westerberg
om bakgrunden till sitt politiska engagemang.

Kurztitel Westerbergeffekten

Hinzugefügt am 5.10.2020, 16:44:09

Geändert am 8.10.2020, 12:51:08

Tags:

Sverige, Partiledare, Folkpartiet liberalerna, Politiska förhållanden-- historia, Socialliberalism,

Westerberg, Bengt, 1943-

103 Att dansa med de(t) skeva : erotiska möten mellan människa och
naturväsen i finlandssvenska folksägner

Typ Buch

Autor Catarina Harjunen

Verlag Åbo Akademis förlag
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ISBN 978-951-765-967-3

Datum 2020

Kurztitel Att dansa med de(t) skeva

Hinzugefügt am 8.10.2020, 15:40:11

Geändert am 19.10.2020, 13:43:38

Anhänge

Att dansa med de(t) skeva | Vasa stadsbibliotek | Finna.fi

103 Bondeåret : en krönika

Typ Buch

Autor Vilhelm Moberg, Vilhelm

Ort Stockholm

Verlag Carlssons

ISBN 978-91-89063-35-8

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Bondeåret

Hinzugefügt am 5.10.2020, 15:29:36

Geändert am 19.10.2020, 13:45:21

Tags:

Sverige, Folkseder, Folktro

103 De levande och alla de döda

Typ Buch

Autor Otto Donner

Ort Helsingfors

Verlag Schildts & Söderströms

ISBN 978-951-52-5133-6

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung De levande samsas med de döda i Otto Donners berättelser. Ibland går det bra,
andra gånger är det svårare. Vita Tanten i matbutikens mjölkhylla är inte lätt att
tas med. Och Blinda Beda med sina beniga klofingrar är direkt livsfarlig. Men
prästen som hänger som tavla i vardagsrummet är harmlös, trots att han inte
gillar möblemanget. En överraskande blandning av kuslighet och humor.

Hinzugefügt am 23.10.2020, 17:48:29

Geändert am 3.11.2020, 09:06:20
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103 Flyghöjd : en självbiografi

Typ Buch

Autor Gurli Lindén

Verlag Marginal

ISBN 978-952-69076-5-9

Datum 2020

Kurztitel Flyghöjd

Hinzugefügt am 1.10.2020, 10:25:58

Geändert am 19.10.2020, 13:47:57

Anhänge

Flyghöjd | Kansalliskirjasto | Finna.fi

103 Något i tiden håller på att ta slut

Typ Buch

Autor Victor von Hellens

Verlag Schildts &amp; Söderströms

ISBN 978-951-52-5164-0

Datum 2020

Hinzugefügt am 1.10.2020, 15:03:34

Geändert am 19.10.2020, 13:49:32

Anhänge

Något i tiden håller på att ta slut | Helle-biblioteken | Finna.fi

103 Vallfart till Trubadurien och Toscana

Typ Buch

Autor Evert Taube

Autor Ellen Mattson

Autor David Anthin

Autor Ulla Sundin-Wickman

Ort Stockholm

Verlag Atlantis

ISBN 978-91-27-17018-6

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 6.10.2020, 13:05:05
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Geändert am 19.10.2020, 13:46:53

Tags:

Provensalsk poesi, Sydfrankrike

103 Vox Amoris

Typ Buch

Autor Eva-Stina Byggmästar

Verlag Marginal

ISBN 978-952-69076-4-2

Datum 2020

Hinzugefügt am 1.10.2020, 10:29:20

Geändert am 19.10.2020, 13:50:47

Anhänge

978-952-69076-4-2 | Hakutulokset | Finna.fi

Att skriva sig ut : nya terapeutiska miljöer och tvångsvårdade patienters
subjektsformering 1967–1992

Typ Buch

Autor Frida Wikström

URL http://hdl.handle.net/2077/56688

Ort Lund

Verlag Arkiv förlag

ISBN 978-91-7924-318-0

Datum 2018

Heruntergeladen am 6.10.2020, 12:37:41

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Att skriva sig ut

Hinzugefügt am 6.10.2020, 12:37:41

Geändert am 6.10.2020, 12:37:45

Tags:

Sverige, Patientutskrivning-- historia, Psykiatrisk tvångsvård-- historia

Notizen:

Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2018
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Avslagsmaskinen : Byråkrati och avhumanisering i svensk sjukförsäkring

Typ Buch

Autor Niklas Altermark

Verlag Verbal Förlag

ISBN 978-91-89155-06-0

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung ”Äntligen!” utropade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll våren 2017.
Nya siffror bekräftade att antalet sjukskrivna hade vänt nedåt, en trend som
inleddes bara veckor efter att regeringen gett Försäkringskassan i uppdrag att
minska sjuktalet. I Strandhälls värld var detta ett tecken på att den svenska
befolkningen nu var friskare. Samtidigt, i en annan del av verkligheten, börjar
sjuka dela sina erfarenheter från det friskare Sverige, i facebookgrupper och på
bloggar. Människor som fått ersättning under flera år för kroniska sjukdomar får
plötsligt avslag. Många beskriver hur de blir tvungna att låna pengar eller sälja
sina tillhörigheter. Det friskare Sverige verkar inte må riktigt bra.
Avslagsmaskinen är en unik granskning av hur det gick till när svenska folket
plötsligt blev friskare över en natt. Vad händer med de som drabbas av
Försäkringskassans hårdare bedömningar? Och vad händer med demokratin när
sjukförsäkringspolitiken kan läggas om utan tydliga beslut eller lagändringar?
Niklas Altermark är fil.dr verksam vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds
universitet, där han forskar om funktionshinders- och välfärdspolitik. Boken
bygger på hundratals berättelser från människor som blivit av med sin
sjukförsäkring samt intervjuer med handläggare och centrala beslutsfattare på
Försäkringskassan.

Kurztitel Avslagsmaskinen

Hinzugefügt am 16.10.2020, 09:35:20

Geändert am 16.10.2020, 09:35:41

Bonderydsbarnen berättar : en familjehistoria från förra sekelskiftet

Typ Buch

Autor Ulla Nisser

Ort Mjölby

Verlag Atremi

ISBN 978-91-7527-250-4

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Ulla Nisser debuterade för några år sedan med sin själv- biografi Hopp från
trampolin – Mitt liv som flicka, kvinna och präst. I fjol var det dags för nästa bok
och då en gedigen släkt- historia med rötterna i små- ländska Bonderyd. Hon
följer under sextio år med början i slutet av 1800-talet familjen Eliassons väl och
ve. De åtta syskonen, varav en blev förfat- tarens egen mormor. Vi får lära känna
dem alla och följa deras med- och mot- gångar genom livet från det enkla
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lantbrukarhemmet i Bon- deryd. Hur de, trots att de tidigt blev föräldralösa och
skingra- des åt olika håll höll ihop hela livet. Gemensamt för syskonen och deras
ättlingar verkar vara den småländska envisheten.

Kurztitel Bonderydsbarnen berättar

Anzahl der Seiten 453

Hinzugefügt am 6.10.2020, 13:00:08

Geändert am 6.10.2020, 13:02:06

Tags:

Släkter, Sverige-- Småland -- Bonderyd

Carl-Gustaf Svingel och Silvias familj i det kalla krigets Berlin

Typ Buch

Autor Ingrid Thörnqvist

Ort Stockholm

Verlag Ekerlids förlag

ISBN 978-91-88849-76-2

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Carl-Gustaf Svingel förhandlar ut politiska fångar ur DDR:s fängelser, och blir
genom sin humanitära kurirverksamhet bekant med familjen Sommerlath.

Hinzugefügt am 16.10.2020, 12:08:41

Geändert am 16.10.2020, 12:08:41

Tags:

Kalla kriget, Flyktingar-- historia, Flyktinghjälp-- historia, Östberlin, Östtyskar, Östtyskland, Politiska

fångar-- historia, Svingel, Carl-Gustaf, 1916-1995, Västberlin

Den ensamma vägen : dikter

Typ Buch

Autor Gunilla Malm

Auflage 1. painos

Verlag Gunilla Malm

ISBN 978-952-94-3620-0

Datum 2020

Kurztitel Den ensamma vägen

Hinzugefügt am 6.10.2020, 09:18:04

Geändert am 6.10.2020, 09:18:04
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Notizen:

= Finnlandschwedin,Malms bok är en lågmäld lovsång till kärleken, barnen och konsten, minnena som
lagras i oss och naturen som omger oss.
Gunilla Malm tilldelades andra pris i Solveig von Schoultz-tävlingen år 2020. Den ensamma vägen är
hennes tredje diktsamling.

Anhänge

Den ensamma vägen | Nationalbiblioteket | Finna.fi

Det svenska medielandskapet : traditionella och sociala medier i samspel och
konkurrens

Typ Buch

Autor Lennart Weibull

Autor Ingela Wadbring

Ort Stockholm

Verlag Liber

ISBN 978-91-47-13669-8

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Det svenska medielandskapet redovisar och diskuterar olika mediers villkor och
ger perspektiv på såväl historien som dagsläget och framtiden.

Kurztitel Det svenska medielandskapet

Hinzugefügt am 6.10.2020, 12:17:25

Geändert am 6.10.2020, 12:17:25

Tags:

Sverige, Sociala medier, Massmedia

Notizen:

Andra upplagan

Disciplinering, femininitet och tvångsvård: Tjejers vardag vid särskilda
ungdomshem

Typ Buch

Autor Maria Andersson Vogel
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URL https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/humaniora-och-
samhallsvetenskap/genusvetenskap/disciplinering-femininitet-och-tvangsvard
/?utm_campaign=uh_soc_v422020&utm_medium=email&
utm_source=nyhetsbrev#show

Verlag Studentlitteratur

ISBN 978-91-44-14105-3

Datum 2020

Heruntergeladen am 16.10.2020, 11:58:23

Zusammenfassung Tjejer utgör en tredjedel av de ungdomar som bor vid särskilda ungdomshem.
Ändå står nästan alltid killarna i centrum i mediernas rapportering om
allmänna, mediala, figurer såsom ”problemungdomar”, ”ungdomsbrottslighet”
eller ”ungdomsgäng”. I den här boken analyserar författaren tjejers vardag och
relationer vid särskilda ungdomshem och tar avstamp i ett antal teoretiska
frågor om makt, disciplinering och ung femininitet. Låsta institutioner,
särskilda ungdomshem, har en lång historia av kontroll, uppfostran och
disciplinering av unga människor och är den mest ingripande åtgärd som
samhället kan ta till. I Disciplinering, femininitet och tvångsvård tar författaren
upp ett antal centrala aspekter av institutionsvardagen, såsom den strikt
reglerade tillvaron, maktasymmetrin som är inbyggd mellan tjejer och personal
samt hur relationer tjejerna emellan skapas och hindras av institutionsmiljön.
Genomgående analyseras också betydelsen av kön och genus och hur
personalens föreställningar och förväntningar påverkar de intagna tjejerna.
Disciplinering, femininitet och tvångsvård vänder sig till studerande vid
högskolor och universitet, särskilt inom socialt arbete, genusvetenskap och
kriminologi. Boken riktar sig också till ungdomar och personal vid olika
behandlingsinstitutioner, samt till yrkesverksamma som på olika sätt kommer i
kontakt med tjejer med psykosocial problematik.

Anzahl der Seiten 180

Hinzugefügt am 16.10.2020, 11:58:23

Geändert am 16.10.2020, 11:59:16

Anhänge

Disciplinering, femininitet och tvångsvård

Drogerna och samhället

Typ Buch

Autor Kurt Almqvist

Ort Stockholm

Verlag Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

ISBN 978-91-88717-13-9

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 19.10.2020, 13:16:42

Geändert am 19.10.2020, 13:16:42
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Tags:

Droger-- sociala aspekter

En gång drar regnet in över land

Typ Buch

Autor Clara Bolmsjö

Ort [Västra Frölunda]

Verlag Trombone

ISBN 978-91-88125-35-4

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung En gång drar regnet in över land är en prosalyrisk skildring av vattnets kretslopp
och samtidigt en existentiell berättelse om att bli sin egen men ändå känna
samhörighet med allt. Vågornas stadiga rytm pulserar genom varje versrad. Här
finns alla vattnets former, från regnet som faller över allt och alla, över den
ogästvänliga isen, till den lilla bäcken som trotsar vattenmassorna: ”När
slagregnet står över slätten som spön. / Och jag ska bli jag. Strömmande, stark.”

Hinzugefügt am 8.10.2020, 13:41:39

Geändert am 8.10.2020, 13:41:39

Notizen:

= 1 Titel    

En hyresmarknad i kris : fortsätt lindra symptomen eller bota sjukdomen?

Typ Buch

Autor Fredrik Kopsch

Ort Stockholm

Verlag SNS förlag

ISBN 978-91-88637-21-5

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung En bok om de konsekvenser som följer av hyresreglering: i första hand
bostadsbrist, långa köer, många ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter och
svarthandel med hyreskontrakt. Genom historien har många försök gjorts att
lagstifta bort de problem som hyresregleringen orsakat. Författaren beskriver
dessa försök och undersöker vad de fått för följder.

Kurztitel En hyresmarknad i kris

Hinzugefügt am 8.10.2020, 13:32:35

Geändert am 8.10.2020, 13:32:35
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Tags:

Sverige, Bostadspolitik, Hyresmarknaden, Hyresreglering

En trovärdig illusion av musik : den svenska hifi-kulturens uppgång och
nedgång

Typ Buch

Autor Alf Björnberg

Ort Lund

Verlag Föreningen Mediehistoriskt arkiv

ISBN 978-91-985801-2-9

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Vilka föränderliga idéer, värderingar och handlingsmönster har präglat
användningen av olika apparater för ljudåtergivning i Sverige de senaste hundra
åren? I boken En trovärdig illusion av musik. Den svenska hifi-kulturens
uppgång och nedgång skildras den svenska hifi-kulturens historia. ”Det finns
inga genvägar fram till det perfekta ljudet”, återkom Johan Rheborgs karaktär
Farbror Barbro ofta till i humorserien NileCity. Ljudkvalitet och likhet med
originalet – eller ljudåtergivning som ibland rent av bedömts som ”bättre än
verkligheten” – har diskuterats i nästan ett sekel, och motiverat användarna att
satsa såväl tid som pengar och arbete i jakt på det perfekta ljudet.
Musiklyssnande har sedan början av 1900-talet i allt större utsträckning skett
genom olika ljudreproduktionsmedier snarare än live. Vi har lyssnat genom radio,
grammofon, Mp3-spelare och på senare tid strömmat genom mobiltelefoner och
datorer. Från slutet av 1920-talet har hög kvalitet hos ljudåtergivningen
beskrivits med hjälp av uttrycket high fidelity, ofta förkortat hifi. Alf Björnberg,
professor i musikvetenskap vid Göteborgs universitet, kartlägger i boken En
trovärdig illusion av musik: Den svenska hifi-kulturens uppgång och nedgång hur
experternas rådgivning och reklamens budskap föreskrev lämpliga sätt att
använda ljudapparater. – Jag har satt en bortre tidsgräns till 1925, som var en
brytpunkt. Dels startade Radiotjänst sina reguljära sändningar då och radion satte
fart på teknikutvecklingen när den gjorde det intressant med elektrisk
förstärkning. Och så innebar de elektriskt inspelade skivorna ett paradigmskifte.
Plötsligt kunde man återge en rumsakustik på ett sätt som man inte kunnat
tidigare, säger Alf Björnberg. Begreppet high fidelity dyker upp för första gången
1935 i Sverige, dels i annonser för radioapparater men ungefär samtidigt i
biografannonseringen, då mycket av teknikutvecklingen kring ljud kan kopplas
till filmen. Två huvudkällor har använts för kartläggningen av den svenska hifi-
kulturens historia: Tidskrifterna Hifi & Musik och Populär Radio. – Populär
Radio var i praktiken en hifi-tidskrift med många tekniska artiklar och
instruktioner om ”hur du bygger din egen…”. En tidskrift av och för fackfolk,
som ihärdigt försökte lansera det försvenskade ordet fidelitet men det har jag inte
hittat någonstans i dagspressen. Det diskuterades flitigt vad high fidelity skulle
kallas på svenska: Ädelton? Högfinhet? Inget av det fick fäste och förkortningen
hifi blev fort det etablerade begreppet. Alf Björnberg tycker att 1930-talet var
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spännande ur ett hifi-perspektiv. – Då var mycket teoretiskt känt men man hade
inte den tekniska utrustningen. Betänk att bärbar apparatur på 30-talet vägde 15
kg, säger han. En hel del av det som lanserades efter andra världskriget har sin
grund i krigsindustrin där mycket av teknikutvecklingen skedde. På 1950-talet
kom transistorn, bandspelaren, fm-radiosändningar – och förstås vinylskivan. –
Det pratades mycket om hifi, men det fanns i stort sett ingen
konsumentmarknad. 1950-talets ljudteknik var ju radiogrammofonen och det
gavs tips på ”hur man umgås kring sin radiogrammofon”. Men därefter blir det
mer och mer accepterat att lyssna på musik ensam, säger Alf Björnberg. Med
1960-talet kom den kommersiella expansionen, då går försäljningen spikrakt
uppåt. 1970 startades tidskriften Hifi & Musik och området växte ännu mer
kommersiellt, men marknaden blev också allt spretigare – det gick nu att köpa
allt från de billigaste apparaterna till riktigt dyra anläggningar. Under 1980-talet
kom det stora digitala genombrottet, då CD-skivor började säljas, och parallellt
tar den stora debatten om analogt kontra digitalt fart. – På 1990-talet försökte
man lansera mer högupplösta format men det är inget som blir kommersiellt
framgångsrikt för vad som händer därute, bland den breda publiken, är ju
internet och Mp3-spelare. Under andra halvan av 90-talet var de bärbara Mp3-
spelarna häpnadsväckande dyra, med tanke på att de enbart rymde 30 minuter
musik. Det stora paradigmskiftet kom först med iPoden i början av 2000-talet.
Plötsligt var det möjligt att ha tusentals musikspår med sig i fickan. 2007 kom
nästa stora förändring: den strömmade musiken i och med Spotify och idag
består så mycket som 90 procent av musiklyssnandet av strömmad musik. – Ur
ett hifi-perspektiv kanske man KAN höra skillnad, men för det flesta är det inte
så viktigt. Det är betydligt viktigare att kunna ta med och anpassa vad man
lyssnar på. Begreppet hifi är idag inte alls så centralt som det var för 30-40 år
sedan. Hifi har i alla år handlat om att ljudet ska vara så likt originalet som
möjligt, men det går nu att få ljudkvaliteter som är bättre än ett levande original
– även om det är tabu att säga det rakt ut, säger Alf Björnberg. Boken En
trovärdig illusion av musik.

Kurztitel En trovärdig illusion av musik

Hinzugefügt am 19.10.2020, 08:12:44

Geändert am 19.10.2020, 08:13:15

Tags:

Musiksociologi, Ljudåtergivning-- historia, Musikanläggningar-- historia

Notizen:

= Den svenska hifi-kulturens uppgång och nedgång ges ut av Mediehistoriskt arkiv och kan laddas ner
gratis på www.mediehistorisktarkiv.se.

Förfluten tid och nutid : arton försök

Typ Buch

Autor Mattias Hessérus
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Autor Peter Luthersson

Ort Stockholm

Verlag Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

ISBN 978-91-88717-23-8

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung I Past and Present (1843) söker sig den skotske författaren Thomas Carlyle till
medeltiden för att ge perspektiv och kasta ljus på sin samtid och lämna förslag på
lämpliga åtgärder för undanröjande av befintliga missförhållanden. Texter från
sommarkurs för doktorander och masterstuderande, Engelsbergs bruk 2019 I
Past and Present (1843) söker sig den skotske författaren Thomas Carlyle till
medeltiden för att ge perspektiv och kasta ljus på sin samtid och lämna förslag på
lämpliga åtgärder för undanröjande av befintliga missförhållanden.

Kurztitel Förfluten tid och nutid

Hinzugefügt am 19.10.2020, 12:59:37

Geändert am 19.10.2020, 13:00:34

Tags:

Historiebruk, Historieuppfattning

Fotbollens heraldik : klubbmärkenas historia

Typ Buch

Autor Leonard Jägerskiöld Nilsson

Ort [Stockholm]

Verlag Modernista

ISBN 978-91-7893-454-6

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Fotbollens heraldik

Hinzugefügt am 6.10.2020, 13:30:11

Geändert am 6.10.2020, 13:30:11

Tags:

Emblem, Fotbollsklubbar-- historia, Heraldik

Notizen:

Reviderad utgåva

Fyra döttrar
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Typ Buch

Autor Ann-Sofi Carlsson

Verlag Marginal

ISBN 978-952-69076-6-6

Datum 2020

Hinzugefügt am 1.10.2020, 10:27:55

Geändert am 1.10.2020, 10:27:55

Notizen:

= Finnlandschwedin, 1 Titel    

Anhänge

978-952-69076-6-6 | Hakutulokset | Finna.fi

Georg Riedel : jazzmusiker och kompositör

Typ Buch

Ort Göteborg

Verlag Bo Ejeby förlag

ISBN 978-91-88316-97-4

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Georg Riedel är jazzmusiker och kompositör. Få musiker har arbetat på ett så
brett, händelserikt och varierande verksamhetsfält som Georg Riedel. Från
början av 1950-talet och fram till idag har han hört till de främsta svenska
musikerna. På 60-talet var han med och skapade musikhistoria med
bearbetningar av svensk folkmusik, jazz på svenska . Han har komponerat för
jazzmusiker, barn, symfoniorkestrar och körer. Sånger som alla i vårt land
känner, balettmusik, opera, musikal, kyrkomusik. Men främst för jazzensembler
där han ofta själv medverkat. För att spegla hela denna bredd porträtteras Georg
Riedel i fyra kapitel: om jazzen, om barnsången, om körmusiken och det judiska,
och slutligen om det klassiska arvet. Författare är jazzhistorikern Jan Bruér,
kännare av inte minst svensk jazz från 50- och 60-talet; Gunnel Fagius, en av
vårt lands främsta företrädare för barn och sång; Sofia Lilly Jönsson, tidigare
musikkritiker i Svenska Dagbladet, numera frilansande skribent med religion,
teologi och musik som sina ämnen; slutligen Martin Nyström, Dagens Nyheters
huvudkritiker för klassisk musik och opera. Boken är rikt illustrerad och
innehåller två CD med inspelningar från 70 år. Många av inspelningarna har
aldrig tidigare varit utgivna.

Kurztitel Georg Riedel

Hinzugefügt am 5.10.2020, 16:42:01

Geändert am 5.10.2020, 16:43:35

Zotero-Bericht zotero://report/library/items?itemKey=YDIGGYKI,E9XVVRA4,67B...

42 of 57 04.11.2020, 14:31

Hartwig.Marion
Hervorheben



Tags:

Sverige, Tonsättare, Jazzmusiker, Basister, Riedel, Georg, 1934-

Notizen:

Förord Bo Ejeby Intro Jan Bruér Med jazzen som bas Jan Bruér Jazzbasisten som komponerade för
barn Gunnel Fagius Den judiske kyrkomusikern Sofia Lilly Jönsson Att komponera nya världar Martin
Nyström Riedel-musik på två CD Jan Bruér & Bo Ejeby

Hälsningar från solen : roman

Typ Buch

Autor Camilla Hammarström

Ort Stockholm

Verlag Bokförlaget Lejd

ISBN 978-91-85725-57-1

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Hälsningar från solen

Hinzugefügt am 8.10.2020, 13:54:05

Geändert am 8.10.2020, 13:54:05

Tags:

Mor-dotterrelationer, Familjer, Syskon, Flickor, Barndomen, Älskare, Charterresor

Notizen:

= 2 Titel

Hur jag skulle vilja försvinna

Typ Buch

Autor Eli Levén

Ort Stockholm

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-310711-0

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung De följer varandra genom livet, de är varandras kompass. Men när Felix
försvinner vet Robin inte längre vad av honom själv som är kvar. New York är
platsen som ska få Robin att glömma sig själv. En plats som är världens kaotiska
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centrum, en plats där allt är tillfälligt och till låns. Här kan erotiken, berusningen
och våldet en gång för alla upplösa gränsen mellan honom och världen. Men har
gränsupplösningen en yttre gräns? Går det att fly minnen när de en gång har satt
rot i den egna kroppen? Och vilka blir konsekvenserna om den yttre gränsen
passeras? Hur jag skulle vilja försvinna är en brutalt vacker roman om kärlek,
sorg och frigörelse.

Hinzugefügt am 1.10.2020, 14:00:42

Geändert am 1.10.2020, 14:00:42

Tags:

Kärlek, Sorg, Transsexualism, Olycklig kärlek, Homosexuell frigörelse, Ickebinära personer,

Prostitution, Queer

Notizen:

Rez. SvD, Aftonbladet

I främsta linjen : reservfänrik under finska vinterkriget

Typ Buch

Autor Dag Hemdal

Autor Lars Ericson Wolke

Ort Stockholm

Verlag Lind & Co

ISBN 978-91-7903-273-9

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung I främsta linjen låter oss följa en granatkastarplutons kamp mot den sovjetiska
övermakten under de svåra strider som utkämpades i slutet av finska
vinterkriget, från Summa till Tali och senare vid Viborgska viken. Regementet
som plutonen tillhörde kastades emot ryska elitförband som understödda av
flygplan, stridsvagnar och kanoner trängde fram över Karelska näset mot Viborg.
Frontofficeren Dag Hemdal stred nästan hela tiden vid fronten, där det sovjetiska
artilleriet skoningslöst besköt försvarsställningarna och genomförde oupphörliga
pansaranfall. Hemdals debut från 1940 ger en förstahandsbild av de stora
psykiska och fysiska påfrestningarna som de unga reservofficerarna och deras
manskap utsattes för. DAG HEMDAL (1913-65) var författare och journalist.
Han medarbetade bland annat i Hufvudstadsbladet och Nya Pressen och skrev
flera böcker. Boken utgavs under titeln Reservfänrik 1940 och kommer nu i en
illustrerad nyutgåva. LARS ERICSON WOLKE, professor vid
Försvarshögskolan, och en av Sveriges främsta experter på militärhistoria, har
skrivit ett förord till boken.

Kurztitel I främsta linjen

Hinzugefügt am 6.10.2020, 13:29:10
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Geändert am 6.10.2020, 13:30:11

Tags:

Finska vinterkriget 1939-1940, Hemdal, Dag, Reservofficerare

Knowledge and information : perspectives from the Engelsberg Seminar 2018

Typ Buch

Autor Kurt Almqvist

Ort Stockholm

Verlag Axel and Margareta Ax:son Johnson Foundation

ISBN 978-91-88717-10-8

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Knowledge and information

Hinzugefügt am 19.10.2020, 13:16:45

Geändert am 19.10.2020, 13:16:45

Tags:

Demokrati, Informationssamhället, Kunskapssociologi

Kulturarv i förändring

Typ Buch

Autor Lizette Gradén

Autor Tom O'Dell

Ort Lund

Verlag Studentlitteratur AB

ISBN 978-91-44-13845-9

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Denna bok undersöker hur kulturarv skapas, i naturlandskap och i stora och små
museer i Norden och Nordamerika. Nio forskare inom etnologi, skandinavistik
och folkminnesforskning visar utifrån sitt etnografiska fältarbete hur kulturarv
formas och omformas i dynamiska processer över tid. Kulturarv formas i nuet,
men bygger på det förflutna och besitter kraften att både göra motstånd och
staka ut förändringar för framtiden. Författarna visar att kulturarv är något som
människor och institutioner skapar, men också något som förändrar
kulturskaparnas självuppfattning när de tar ställning till nya former av kulturarv:
Vad ska betraktas som ett kulturarv? Av vem? För vem? Och för vilka syften?
Kulturarv i förändring vänder sig till studenter i etnologi och kulturvetenskap, till
verksamma inom museer och kulturminnesvård, samt till övriga som intresserar
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sig för frågor om vad kulturarv är och hur det förändras.

Hinzugefügt am 23.10.2020, 13:03:45

Geändert am 23.10.2020, 13:04:06

Tags:

Etnologi, Kulturarv

Notizen:

Upplaga 1:1

Kunskap och information : perspektiv från Engelsbergsseminariet 2018

Typ Buch

Autor Kurt Almqvist

Autor Martin Peterson

Autor Elin Pålsson

Ort Stockholm

Verlag Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

ISBN 978-91-88717-12-2

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Kunskap och information

Hinzugefügt am 19.10.2020, 13:16:50

Geändert am 19.10.2020, 13:16:50

Tags:

Demokrati, Informationssamhället, Kunskapssociologi

Människans metamorfos : ålder och den mognande kroppens politik, 1580-1850

Typ Buch

Autor Maja Bondestam

Ort Nora

Verlag Nya Doxa

ISBN 978-91-578-0625-3

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung I denna bok historiseras de kroppsliga förändringar som har med människors
mognad och växande att göra. Innebörden av att träda in i vuxen ålder omstöptes
i grunden mellan 1580 och 1850 och en analys av detta visar hur makt, kropp
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och tid inte bara har kopplats samman under århundradena utan också
möjliggjort och begränsat unga personers agens och frihet. Ordböcker, lagar,
hushållsläror, uppfostringsböcker, medicinska och naturalhistoriska avhandlingar
undersöks i relation till cykliska och linjära åldersbegrepp och en diskussion förs
om hur förändring under livets lopp i slutet av 1700-talet hamnade inom räckhåll
för allt fler människor. Vuxen myndighet blev något att göra anspråk på och de
moderna identiteterna lovade emancipation, rörelse och en öppen framtid.
Människans metamorfos är en kropps- och kulturhistorisk studie som med
utgångspunkt i språket om ålder granskar hur kön, stånd och klass har format
tidigmoderna och moderna växandebegrepp. I boken diskuteras mognadens
politik och hur ålder har moderniserats in i minsta por, skäggstrå och böjelse.
Maja Bondestam är docent och universitetslektor i idé- och lärdomshistoria vid
Uppsala universitet.

Kurztitel Människans metamorfos

Hinzugefügt am 5.10.2020, 15:22:35

Geändert am 5.10.2020, 15:22:48

Tags:

Kulturhistoria, Barn, Människokroppen, Ungdomar, Vuxna

Notizen:

Mellan Mercurius och Mars : Finska Ångfartygs Aktiebolagets krav på
ersättning för förlorade fartyg i första världskriget 1914-1974

Typ Buch

Autor Robert Louhimies

Verlag Åbo Akademis förlag

ISBN 978-951-765-955-0

Datum 2020

Zusammenfassung På vilket sätt kan ett krig vara synligt i samhället efter att krigshändelserna
avtagit? Robert Louhimies avhandling fokuserar på just den frågan genom det
finländska rederiet Finska Ångfartygs Aktiebolaget (FÅA) och dess försök att få
ersättning för fartyg som gått förlorade i samband med första världskriget.
Fredskrisen – utmaningar som uppkommit i och med återgången till fred, är som
begrepp centralt i avhandlingen där författaren synliggör och förklarar orsakerna
till att rederiets ersättningsprocess blev så långvarig. Det kom att bli en process
som i högre grad styrdes av känslor än av ekonomi. Redarnas relation till
varandra, och det arbete som de lagt ner för att garantera ersättning, förklarar
varför Finlands största rederi ännu 60 år efter att första världskriget inleddes
försökte få ersättning för de förlorade fartygen. Fredens utmaningar för samhället
har på senare tid i allt större utsträckning studerats av historiker. Genom att
studera olika inslag av fredskrisen har förståelsen för hur ett samhälle kan återgå
till fredstillstånd kunnat nyanseras. I avhandlingen studeras ett ovanligt långt
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inslag av den fredskris som drabbade det finska samhället efter första
världskriget. Genom att ge ännu ett exempel på hur ett sådant inslag kan ta sig i
uttryck, kan resultatet bidra till forskningsläget och vår förståelse av hur
komplexa fredens utmaningar kan vara.

Kurztitel Mellan Mercurius och Mars

Hinzugefügt am 8.10.2020, 15:40:51

Geändert am 8.10.2020, 15:43:47

Anhänge

Mellan Mercurius och Mars | Tritonia - Tria | Finna.fi

Mot alla odds : vägen ur fastighetskrisen

Typ Buch

Autor Hans Wallenstam

Ort Västra Frölunda

Verlag Nona

ISBN 978-91-89177-25-3

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung I Mot alla odds – vägen ur fastighetskrisen berättar Hans Wallenstam vad det var
som gjorde att just Wallenstam överlevde en av de värsta ekonomiska kriserna i
Sveriges historia.

Kurztitel Mot alla odds

Hinzugefügt am 8.10.2020, 13:24:56

Geändert am 8.10.2020, 13:24:56

Tags:

Sverige, Affärsmän, Fastighetsföretag, Fastighetsmarknaden-- historia, Wallenstam AB, Wallenstam,

Hans, 1961-

New Småland

Typ Buch

Autor Jonatan Habib Engqvist

Ort Stockholm :

Verlag Arvinius+Orfeus Publishing ;

ISBN 978-91-87543-38-8

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 2.11.2020, 10:32:43
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Geändert am 2.11.2020, 10:32:43

Tags:

Sverige-- Småland, Entreprenörskap, Emigration, Svensk konst-- historia, Immigration, Stad och land

Notizen:

= wir haben die schwedische Ausgabe bestellt, dieses auch bestellen?

Nordiska väsen : skräckrollspel i 1800-talets Norden

Typ Buch

Autor Nils Hintze

Autor Johan Egerkrans

Ort [Stockholm]

Verlag Fria Ligan

ISBN 978-91-89143-94-4

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Nordiska väsen skräckrollspel i 1800-talets Norden är skrivet av Nils Hintze och
baserat på illustratören och författaren Johan Egerkrans konstbok med samma
namn. Spelet presenterar en mörk gotisk värld, stöpt i nordisk folktro och
uråldriga myter. Spelreglerna använder en anpassad version av den prisbelönade
År Noll-motorn.

Kurztitel Nordiska väsen

Hinzugefügt am 6.10.2020, 13:16:48

Geändert am 6.10.2020, 13:16:48

Tags:

Rollspel

Önskad och ifrågasatt : lantbruksvetenskapernas akademisering i 1900-talets
Sverige

Typ Buch

Autor Karl Bruno

Autor Per Lundin

Ort Lund

Verlag Arkiv förlag

ISBN 978-91-7924-342-5

Datum 2020
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Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Den här boken ger en ökad förståelse av lantbruksvetenskapernas historiskt
unika villkor och verksamheter. Den belyser även aktuella forskningspolitiska
frågeställningar, inte minst de dilemman som uppstår då akademin möter
utomstående intressen.

Kurztitel Önskad och ifrågasatt

Hinzugefügt am 6.10.2020, 12:32:28

Geändert am 6.10.2020, 12:32:28

Tags:

Sverige, Professionalisering-- historia, Jordbruk-- forskning -- historia, Lantbruk-- forskning -- historia

På spaning efter kända författare : Brittiska öarna & Norden

Typ Buch

Autor Catharina Miller

Autor David Miller

Ort [Karlstad]

Verlag Votum & Gullers Förlag

ISBN 978-91-88435-63-7

Datum 2018

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Följ med på spaning efter berömda författare! Nu är det dags att damma av de
gamla klassikerna – eller kanske att lära känna dem och författarna bakom.
Catharina & David Miller är upptäcktsresande i litteraturens värld när de
tillsammans gör nedslag vid berömda skrivbord och spanar in miljöer där de
klassiska romanerna utspelar sig. Det som från början var ett sätt att lära känna
varandras respektive hemland blev snart ett större projekt där slumpen fick styra
urvalet. Här får vi träffa Selma Lagerlöf i Falun, läsa om Winston Churchills
nattliga vandringar och höra varför man kan säga att systrarna Brontë tillhörde
laptopgenerationen. Vi får se Sigmund Freuds omtalade divan och besöka både
Enid Blyton och Jane Austen – paret Miller ger oss en inblick i helt skilda
världar där författarna ändå tycks ha en hel del att säga varandra. I boken reser
vi först till de brittiska öarna för att sedan ta oss till Norden, men här väljer man
väg efter lust och har hela 80 spännande författare som väntar. Följ med på en
underhållande spaning i ord och bild från fåtöljen – inspirationen kan ta dig på
oväntade utflykter!

Kurztitel På spaning efter kända författare

Hinzugefügt am 16.10.2020, 10:16:46

Geändert am 16.10.2020, 10:19:59

Tags:

Engelsk litteratur-- historia, Engelska författare, Nordisk litteratur-- historia, Nordiska författare
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Pionjär på de sju haven : den osannolika historien om den första
världsomseglingen under svensk flagg och andra äventyr : kapten Werngrens
världsomseglingar 1839-1854

Typ Buch

Autor Charlotte Röing

Ort Malmö

Verlag Mezzo media

ISBN 978-91-639-2285-5

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Blott 24 år gammal ger sig sjökapten Nils Werngren av på sin första
världsomsegling. Tillsammans med åtta besättningsmän korsar han de stora
världshaven med Mary Ann, ett knappt 22 meter långt segelskepp, och når andra
sidan jordklotet. Resan blir den första världsomseglingen under svensk flagg.
Författaren Charlotte Röing tar oss med på åtta spännande långresor 1839-1854
som tack vare kapten Werngrens rikt detaljerade brev, loggböcker och
anteckningar levandegör historien.

Kurztitel Pionjär på de sju haven

Hinzugefügt am 6.10.2020, 13:12:29

Geändert am 6.10.2020, 13:12:29

Tags:

Sverige, Sjökaptener, Världsomseglingar, Werngren, Nils, 1815-1897

Notizen:

Första upplagan

Rural urbanism

Typ Buch

Autor Peter Elmlund

Autor Tigran Haas

Ort [Stockholm]

Verlag Bokförlaget Stolpe :

ISBN 978-91-985236-8-3

Datum 2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung What major challenges await us in the future, and what roles will our rural
designs and the cultivation of organic food play? New Ruralism and rural
agrarian urbanism may provide solutions to these challenges.  This book
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addresses issues such as sustainable food production and community planning in
the Food Farming and survival on the Countryside paradigms.

Hinzugefügt am 19.10.2020, 13:19:19

Geändert am 19.10.2020, 13:19:19

Tags:

Stadsplanering, Hållbar utveckling, Landsbygdsutveckling, Stad och land, Urbanisering

Skogens Kol : – Historien om en fabrik

Typ Buch

Autor Johan Bodell

Autor Victor Johnson

Verlag Eget förlag

ISBN 9789180100533

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Historien om Skogens Kol är berättelsen om en fabriks uppgång och fall. Om en
bygd som var helt beroende av fabriken. När Skogens Kols fabrik i Sibo i
Hälsingland var som störst vid slutet av andra världskriget arbetade flera hundra
personer innanför fabriksgrindarna. Träkol levererades till järnbruken som gick
på högvarv och biprodukter som tjära och ättika exporterades världen över. Allt i
byn Sibo kretsade kring fabriken och alla som bodde där hade en koppling dit.
För de allra flesta i dag är Skogens Kol mest känd som tillverkare av kolet en
använder när det är dags att grilla. Men bolaget bildades redan 1877 av de
mellansvenska järnbruken för att ta fram kol till rätt pris. Då var milkolning i
skogarna metoden som användes. Det skulle dröja till i början av 1900-talet
innan tankarna på en fabrik växte fram. Nu står fabriken i Sibo övergiven och
förfaller. Kvar i marken finns föroreningar och doften av tjära ligger fortfarande
tät över området. I den här boken finns ett stycke industrihistoria samlat från en
fabrik i Hälsingland men också om livet i en liten by där allt en gång kretsade
kring fabriken.
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Zusammenfassung I boken Snedtänkt lyfter Kalle Lind fram människor som gått sina egna vägar
och gjort avtryck i den svenska underhållningshistorien. Han dröjer vid fenomen
som en gång varit på allas läppar och sen spottats ut och glömts bort, associerar
sig fram och tillbaka i historien, öppnar dörrar till rum som stått orörda i
decennier. Allt för att åskådliggöra en fascinerande värld av starka
personligheter i underhållningsarbetets tjänst. Har du glömt bort Pekka Langers
löständer, Johnny Bodes queerlåtar, Nancy & Carinas lesbiska tevebröllop och
Britt Wadners mediekrig mot Olof Palme? Vill du vältra dig i kuriositeter om
Karl Gerhard, Ria Wägner, Lill-Babs och Svullo? Då är det här boken för
dig.Sedan 2014 driver Kalle Lind podden Snedtänkt med underrubriken "podden
som pratar om det som andra poddar inte pratar om". Där har han och hans
gäster väckt nytt liv i de bortglömda och det perifera från den svenska kultur-
och nöjessfärens nittonhundratal. Nu gräver han vidare och fördjupar dessa
ämnen i boken som handlar om det som andra böcker inte handlar om.
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Zusammenfassung I den här boken beskrivs hur socialetiken vuxit fram och utvecklats inom
Svenska kyrkan från tiden strax före 1900 till omkring år 2000. Från början
präglades socialetiken av den teologi och kyrkosyn som var förknippad med den
så kallade ungkyrkligheten men kom sedan att få en alltmer ekumenisk karaktär.
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Zusammenfassung Detta forskningsprojekt fick sin början under en etnografisk fältperiod där Laura
Hellsten spenderade två år tillsammans med olika grupper i Svenska kyrkan som
dansar. I umgänget med dem ställdes frågor som; har vi någonsin dansat i kyrkan
i en kristen tradition? Resultatet av att ha umgåtts och brottats med den frågan
och många fler som följde på den, är upplägget för avhandlingen Through the
bone and marrow – re-examining theological encounters with dance in medieval
Europe. Avhandlingen består av två olika delar. I den första delen granskar
Hellsten tidigare teologisk, religionsvetenskaplig, dans- och kultur-historisk och
antropologisk forskning kring relationen mellan dans och västerländsk
kristendomsförståelse. Först fann hon att två starka berättelsemönster dominerat
historieskrivningen. Den ena säger att den teologiska traditionen alltid varit emot
alla typer av dans. Det andra narrativet beskriver istället en starkt romantiserande
bild av att all religion har sitt ursprung i dansen eller att allt dansande kan anses
vara andligt. Vid närmare granskning av historiska källor visade det sig att ingen
av dessa berättelser håller. Istället framstår både otaliga exempel på hur det har
dansats både i och runt kyrkorna i det medeltida Europa och olika debatter kring
restriktion av olika sorters danser. I den första delen av avhandlingen beskriver
Laura Hellsten vilka förförståelser om människan, dansen och religionen som
finns i västerländskt tänkande, som lett till denna förvrängda historieskrivning.
Vidare beskriver hon vilken sorts vetenskapssyn som lett till att dansen uteslutits
från att vara ett relevant och viktigt tema för teologisk forskning. I avhandlingens
andra del plockar Hellsten fram tre olika exempel på hur nunnor och munkar,
präster och lekmän dansat under religiösa högtider i det medeltida Europa. Med
hjälp av bildkonst, legender och berättelser placerar hon de historiska källor med
tecken på dans in en medeltida världsbild. “Detta, för att vidare kunna föreslå hur
vi kunde förstå vad dansen kan ha haft för betydelse för dem som deltog i dessa
ritualer och liturgiska handlingar.”
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Zusammenfassung Att analysera framväxten av ett professionellt fält innebär att förstå de sociala
processer som pågår i bildandet av professioner i samhället som till exempel
kunskap, makt och social ordning. Varför har läkaryrket så hög status? Hur
kommer det sig att vissa yrken har makt över andra? Vad bidrar den medicinska
vetenskapen med till det professionella kunnandet? Det är några av frågorna som
denna bok försöker besvara genom en professionssociologisk analys. Boken
handlar om det svenska medicinska fältets framväxt och professionalisering från
medeltid till 1990-tal, med fokus på tre av dess yrken som varit aktiva där
nämligen läkare, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker (tidigare
laboratorieassistenter). Böcker som handlar om professioner har ofta fokus på ett
yrke eller en viktig institution men det finns ingen bok som beskriver det större
sociala professionella medicinska fältet över tid. Genom att få kännedom om de
fältspecifika förändrings- och utvecklingsprocesserna och deras tröghet förstår
man att förändring går mycket långsamt och att det är många parametrar som ska
verka i samma riktning för att en reell förändring ska ske och märkas. Andra
viktiga insikter är att professionerna i sig inte är så starka och handlingskraftiga
utan att de är beroende av att möjligheter öppnas och stängs av externa krafter, i
många fall utan deras inblandning. Boken belyser hur man kan förstå sin omvärld
på ett nytt sätt , med ett kritiskt helhetsperspektiv och med en terminologi som
kan hjälpa till att sätta ord på det som upplevs. Carina Carlhed Ydhag är docent i
utbildningssociologi och arbetar som universitetslektor vid Institutionen för
pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.
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Zusammenfassung Välkommen, det här är Sverige är en kort och lätt faktabok. Mitt mål med boken
är att förstå landet Sverige genom att samla kända personer, företag, kultur,
åsikter och det politiska systemet. Med enkel, stor text och inslag av humor ska
boken ge dig baskunskap om Sverige. Kanske väcker den också nyfikenhet, en
vilja att veta mer.
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Zusammenfassung Tusentals kvinnor och barn drabbas av våld och eftervåld i nära relationer. De
här berättelserna kommer från några av rösterna bakom #vibrytertystnaden som
idag har över 10.000 följare. Förord av Eva Rusz, psykoterapeut och expert i
relationsfrågor. Eva har skrivit ett flertal böcker om relationer.
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