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FID Nordeuropa Vorauswahl Schweden Januar 2021

101 "Men Kina då?!" : 25 snabba klimatsvar på tal
Typ Buch
Autor Johanna Nilsson
Autor Maria Soxbo
Autor Emma Sundh
Ort Stockholm
Verlag Novellix
ISBN 978-91-7589-466-9
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Den här boken ger dig svar-på-tal i fickformat - enkel att dra fram ur väskan
eller bakfickan när klimatsnacket viner kallt om öronen. En efterlängtad bok för
alla som ofta greppar efter argument, på pricken-liknelser eller det klockrena
svaret på klimatfunderingar. Boken ingår i Klimatasken stora förändringar i litet
format tillsammans med ytterligare tre böcker.
Kurztitel "Men Kina då?
Hinzugefügt am 22.1.2021, 15:38:29
Geändert am 25.1.2021, 14:04:17

Tags:
Hållbar livsstil, Klimatförändringar, Människans påverkan på naturen

101 1-tons-dieten : 12 månader till ett klimatsmartare liv
Buch
Johanna Nilsson
Maria Soxbo
Emma Sundh
Stockholm
Novellix
978-91-7589-468-3
2020
libris.kb.se
Utmana dig själv att sänka dina utsläpp under ett år, det viktigaste året i ditt liv.
Dra ihop kompisgänget och använd denna tankeväckande fyll-i-bok som i tolv
uppfriskande kapitel stegvis tar dig mot ett lättare, koldioxidbantat liv. Boken
ingår i Klimatasken - stora förändringar i litet format med ytterligare tre böcker,
skrivna av grundarna av Klimatklubben.
Kurztitel 1-tons-dieten
Hinzugefügt am 22.1.2021, 15:41:28

Typ
Autor
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Geändert am 25.1.2021, 14:05:20

Tags:
Hållbar utveckling, Hållbar livsstil, Klimatförändringar, Minskning av växthusgaser

101 A-huset: : brutalism på svenska
Typ Buch
Autor Anders Bergström
Autor Ingegärd Gyllenswärd
Autor Carl Hansson
Autor Anna Nittve
Ort Stockholm
Verlag Carlsson
ISBN 978-91-7331-995-9
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Det har stormat kring arkitekturskolans betongbyggnad vid Karlavägen i
Stockholm ända sedan den invigdes 1971. Den har kallats fängelse och krav på
rivning har hörts. Andra har i den sett ett enastående exempel på svensk
brutalism med höga konstnärliga kvaliteter. Boken berättar om hur byggnaden
formades av en tid som genomsyrades av demokratiska ideal och
framtidsoptimism.
Kurztitel A-huset
Hinzugefügt am 25.1.2021, 09:21:55
Geändert am 25.1.2021, 14:06:26

Tags:
Sverige-- Stockholm, Arkitektur, Universitets- och högskolebyggnader, Brutalism

101 Alla tvättar händerna
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

2 of 87

Buch
Emma Frans
Volante
978-91-7965-088-9
2021
libris.kb.se
Smart, insiktsfull, rolig, allvarlig och lagom skvallrig. Epidemiologen och
vetenskapsjournalisten Emma Frans bok Alla tvättar händerna är hennes
personliga sammanfattning av pandemiåret 2020, ett år där hon ständigt besökte
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tevestudior och träffade andra forskare och på ett oväntat sätt kom att hamna
mitt i debatten.
Hinzugefügt am 4.1.2021, 11:31:03
Geändert am 7.1.2021, 08:35:07

101 Att dikta för livet, döden och evigheten : tillfällesdiktning under
tidigmodern tid
Typ Buch
Autor Arne Jönsson
Autor Valborg Lindgärde
Autor Daniel Möller
Autor Arsenii Vetushko-Kalevich
Ort Göteborg ;
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Makadam förlag
978-91-7061-299-2
2020
libris.kb.se
Att dikta för livet, döden och evigheten
5.1.2021, 15:40:44
7.1.2021, 08:36:09

Tags:
Tillfällespoesi-- historia

101 Bokstavskamp : essäer om läsning, litteratur & klass
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Jimmy Vulovic
Helsingborg
Epikos media
978-91-986364-1-3
2020
libris.kb.se
Bokstavskamp
5.1.2021, 09:03:41
7.1.2021, 08:37:06

Tags:
Litteratur-- historia, Klasskillnader, Sociala klasser, Litteraturvetenskap, Läsning, Klassmedvetande
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101 Broarna över Stockholms vatten
Typ Buch
Autor Lena Kallenberg
Autor Ingela Almgren
Ort [Stockholmia]
Verlag Stockholmia förlag
ISBN 978-91-7031-329-5
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I boken Broarna över Stockholms vatten berättas om stadens många broar. Från
medeltidens enkla spänger mellan Södermalm och Gamla stan till nutidens
nyinvigda Guldbro. Som i den tidigare boken Trappa upp och trappa ner från
2015 bjuds en varierande och rikt illustrerad kulturhistoria kring Stockholms
broar. En informativ karta gör att boken passar bra att ha med sig på
promenader.
Hinzugefügt am 15.1.2021, 11:54:04
Geändert am 19.1.2021, 10:01:22

Tags:
Sverige-- Stockholm, Broar-- historia

101 Bruzaholms bruk : en småländsk brukshistoria
Buch
Anders Houltz
Stockholm
Förlaget Näringslivshistoria
978-91-985160-6-7
2020
libris.kb.se
Bruzaholms bruk fyller 360 år 2020 och hör till Sveriges äldsta industriföretag.
Det enkla järnbruk som Nils Pädhersson anlade 1660 har med småländsk
envishet trotsat naturkatastrofer och kriser. Dagens Bruzaholms bruk är ett
modernt specialgjuteri med internationell kundkrets som förvaltar och bygger
vidare på sitt historiska arv.
Kurztitel BZH360
Hinzugefügt am 4.1.2021, 15:40:58
Geändert am 7.1.2021, 08:38:40

Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Järnbruk-- historia, Gjuterier-- historia, Bruzaholms bruk, Sverige-- Småland -- Bruzaholm

4 of 87

01.02.2021, 10:57

Zotero-Bericht

5 of 87

zotero://report/library/items?itemKey=2PFIVSDL,NDPPP3NY,B9...

101 Corona : ett historiskt perspektiv på vår tids pandemi
Typ Buch
Autor Fredrik Charpentier Ljungqvist
Ort Stockholm
Verlag Dialogos
ISBN 978-91-7504-372-2
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Författaren sätter här in coronapandemin i ett historiskt perspektiv och jämför
den med tidigare pandemier, från antiken till modern tid. Boken ger en utförlig
genomgång av pandemins förlopp, analys av den vetenskapliga oenigheten om
hur farligt viruset är, sammanfattning av diskussionen om flockimmunitet och
vaccin samt beskrivning av de olika åtgärderna för att hejda smittspridningen.
Kurztitel Corona
Hinzugefügt am 4.1.2021, 13:34:02
Geändert am 7.1.2021, 08:40:28

Tags:
Coronapandemin 2019-2020, Pandemier-- historia

Notizen:
Första upplagan

101 Corona En psykoanalytikers dagbok. Del 2
Buch
Per Magnus Johansson
Bokförlaget Korpen
978-91-88383-80-8
2021
libris.kb.se
Denna bok skildrar Corona-pandemins utveckling från juni till oktober 2020 ur
intellektuella, medicinska och konstnärliga perspektiv. I arbetet med boken har
ett antal forskare, flera läkare, en konstnär, en bibliotekschef, en präst, ett
vårdbiträde, en konsthistoriker, en teaterregissör och flera intellektuella
engagerats.
Hinzugefügt am 4.1.2021, 11:32:39
Geändert am 7.1.2021, 09:22:41

Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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101 De obesuttnas arkeologi : människor, metoder och möjligheter
Typ Buch
Autor Pia Nilsson
Autor Martin Hansson
Autor Eva Svensson
Ort Visby
Verlag Riksantikvarieämbetet
ISBN 978-91-7209-862-6
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel De obesuttnas arkeologi
Hinzugefügt am 4.1.2021, 14:52:13
Geändert am 7.1.2021, 08:46:43

Tags:
Sverige, Arkeologi, Fornlämningar, Torpare, Arbetare, Backstugusittare, Källmaterial, Lantarbetare,
Statare

101 Dekoloniseringskonst : artivism i 2010-talets Sápmi
Typ
Autor
URL
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Heruntergeladen am
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Moa Sandström
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-174973
Umeå
Institutionen för språkstudier, Umeå universitet
978-91-7855-335-8
2020
26.1.2021, 17:02:00
libris.kb.se
During the 2010s, conceptual art took a prominent position in Sámi struggles
for political and social change. Narratives about contemporary colonialism
and decolonising alternative visions, conveyed through music, visual arts,
performative acts, and poetry, engaged broad audiences and attracted
widespread attention. This PhD project, undertaken in Sámi dutkan/Sámi
Studies, revolves around the artistic works and practices of four contemporary
Sámi artists: Ti/Mimie Märak, Jörgen Stenberg, Anders Sunna and Jenni Laiti
(including Suohpanterror). Taking its point of departure from decolonising
methodologies, and theories of decolonisation and artivism, the study explores
how artivism is used in relation to decolonisation, and discusses what artivism
does in this regard. The dissertation has a particular focus on the relationship
between Sápmi and Sweden, and the period between 2013 and 2017. Through
an entrance in the artworks, and the participating artists' points of view, the
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study introduces new perspectives on colonialism and decolonisation in
contemporary Sámi and Sámi-Swedish contexts. It serves as a theoretical and
empirical contribution to discussions regarding the concept of artivism, and
shows how artivism has initiated motion in the issue of decolonisation, and a
movement around this issue. Starting with artivism relating to the 2013 Gállok
mining conflict, and finishing with artivism related to resurgence and selfdetermination to land in the Deatnu area in 2017, the study portrays an
artivism-driven decolonising process that has both influenced contemporary
perceptions of decolonisation (set the issue in motion) and generated positions
aligned with such perspectives (activated a movement around the issue). The
study argues that the artivism has shaped discourse around colonialism and
contemporary Sweden. Through various artistic works and practices, structural
colonial patterns are uncovered, displaying ongoing dispossession of land,
exploitation of nature and culture, and a discursive disclosure of such practices
as colonial, as part of the same colonial structure. Simultaneously, this
artivism enables for decolonising visions. These visions claim public space
and motivate audiences to engage in a decolonising movement. A number of
resistance subject positions are envisioned through this artivism. These
subjects are portrayed as proud, self-sufficient identities with integrity;
subjects who are anchored within a Sámi and Indigenous collective, who are
themselves intersectional and anti-oppressive, and stand in alliance with
similar progressive movements. In alignment with the discourses related to
these movements, Sámi traditional knowledge is articulated as viable options
to tackle continued environmental deterioration and climate change –
problems often associated with colonialism. The movement gradually
develops into a fictional recapture of land, which enables space for Sámi selfdetermining practices to take place. Here, the artistically created vision of selfdetermination, makes self-determination to land a reality – if so only
temporary. As such, the artistic creation of a decolonised space, enables the
actual space for decolonised practice. The study argues that there is a
correlation between the artivistic enabling, and activation of decolonising
positions and visions.
Kurztitel Dekoloniseringskonst
Hinzugefügt am 26.1.2021, 17:02:00
Geändert am 28.1.2021, 08:46:01

Tags:
Sociala medier, Gatukonst, Politiska aktivister, Sociala rörelser, Avkolonisering-- i konsten, Laiti,
Jenni, Märak, Timimie, Samisk konst, Stenberg, Jörgen, Sunna, Anders

Notizen:
Diss. Umeå : Umeå universitet, 2020

101 Den kultiverade människan
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Typ Buch
Autor Jonas Frykman
Autor Orvar Löfgren
Auflage rev. uppl
Ort Malmö
Verlag Gleerups
ISBN 978-91-511-0196-5
Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 5.1.2021, 15:37:53
Geändert am 7.1.2021, 08:52:23

Tags:
Sverige, Etnologi, Kulturhistoria, Svenskar-- historia, Socialantropologi, Samhällsliv, Sociala
strukturer

Notizen:
Andra upplagan

101 Den ofärdiga vetenskapen : om krisen i svensk litteraturforskning och
litteraturtolkningens villkor
Typ
Autor
URL
Reihe
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Heruntergeladen am
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Isak Hyltén-Cavallius
http://lup.lub.lu.se/record/c6c52a39-25f5-45df-887a-8c74c1678503
Critica litterarum Lundensis, 1651-2367 ; 16!!!!!
Lund
Lunds universitet, Avdelningen för litteraturvetenskap, Språk- och
litteraturcentrum
978-91-88899-00-2
2018
15.1.2021, 12:16:27
libris.kb.se
Den ofärdiga vetenskapen
15.1.2021, 12:16:27
19.1.2021, 10:03:07

Tags:
Litteraturvetenskap, Kunskapsteori, Litteraturkritik, Litterär hermeneutik, Litteraturestetik
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Notizen:
Diss. Lund : Lunds universitet, 2018

101 Din egen Anne-Margrethe : fragment från en svunnen tid
Typ Buch
Autor Bertil Murray
Autor Margareta Murray-Nyman
Autor Johnny Hagberg
Ort Skara
Verlag Skara stiftshistoriska sällskap
ISBN 978-91-86681-38-8
Datum 2018
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

libris.kb.se
Din egen Anne-Margrethe
26.1.2021, 18:37:26
28.1.2021, 08:47:07

Tags:
Sverige, Kvinnor-- historia, Murray, Anne-Margrethe, 1885-1967

101 Diskriminering av finsktalande i Sverige : representation av
sverigefinländare och tornedalingar i fackföreningar, politiken och inom olika
yrken
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Birger Winsa
[Skogås]
Meänkielen förlaaki
978-91-986320-1-9
2020
libris.kb.se
Forskningsrapporten redovisar fyra samman-hängande undersökningar: 1.
Andelen finska (och utländska) namnformer bland förtroendevalda i LOfackförbunden 2. Andelen personer födda i Finland (och övriga länder) i
kommunal-, landstings- och riksdagspolitiken. 3. Antalet tornedalingar och
ledamöter med finska namn i riksdagen. 4. Andelen tornedalingar och
sverigefinländare födda i Sverige eller Finland i olika yrkeskategorier. Resultat:
En påtaglig underrepresentation av personer med finska namnformer bland LOfackförbundens förtroendeuppdrag. Sverigefin- ländare och tornedalingar

01.02.2021, 10:57

Zotero-Bericht

10 of 87

zotero://report/library/items?itemKey=2PFIVSDL,NDPPP3NY,B9...

generellt som ofta inte längre har färdigheter i finska/meänkieli, eller har
svenska som dominerande modersmål men som behållit finska namnformer,
antas ha svårare att bli nominerade och valda pga. namnformen. ?Andelen
personer födda i Sverige, med minst en förälder född i Finland, i högre
offentliga tjänster är låg. Den första generationens utanförskap och låga
utbildningsnivå kan möjligen ha omvandlats till ett socialt arv som nästa
generation tillägnar sig. Diskriminering kan vara en ytterligare bidragande orsak.
Kurztitel Diskriminering av finsktalande i Sverige
Hinzugefügt am 5.1.2021, 15:43:34
Geändert am 7.1.2021, 08:51:14

Tags:
Diskriminering, Sverigefinnar, Tornedalingar

Notizen:
Omarbetad upplaga

101 Domslut : roman
Buch
Ulrika Mossberg
[Stockholm]
Albert Bonniers förlag
978-91-0-018147-5
2020
libris.kb.se
Lea lever ett inrutat liv som framgångsrik domare. En kväll i en bar möter hon
Jakob, vars fotografi hon nyss sett i förundersökningen till morgondagens
rättegång. Med en enda blick kullkastar han alla de murar Lea byggt upp
omkring sig. Jakob kämpar med att fortsätta sitt liv utan Rakel, som han har stått
så nära att de nästan har blivit en och samma person. Nu anklagar hon honom
för olaga förföljelse. "Domslut" är en berättelse om kärlek och hur långt den kan
driva en människa.
Kurztitel Domslut
Hinzugefügt am 4.1.2021, 14:13:00
Geändert am 11.1.2021, 15:58:12

Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Kärlek, Rättegångar, Kvinnliga domare
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101 Egna vägar och andras : Elva essäer om liv och bildning i det bottniska
området
Typ Buch
Autor Lars-Erik Edlund
Autor Christer Laurén
Autor Marianne Nordman
Reihe Serie: Kungl. Skytteanska samfundets handlingar, 0560-2416 ; 83 Serie:/
Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet , 0473-8063 ; 79/ Serie:
Bottniska studier ; 6
Ort Umeå
Verlag Bottniska studier
ISBN 978-91-89244-06-1
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Egna vägar och andras
Hinzugefügt am 25.1.2021, 16:11:16
Geändert am 28.1.2021, 08:48:25

101 En annan landsbygd : om gestaltad livsmiljö på landsbygden
Buch
Angelica Åkerman
[Falkenberg]
Rian designmuseum
978-91-971127-4-1
2020
libris.kb.se
I den svenska samhällsdebatten utmålas den tättbebyggda staden ofta som ett
ideal. Men tänk om det i stället är landsbygderna som bär på lösningen för vår
tids utmaningar kring bostadsförsörjning, resursanvändning och hållbarhet? En
annan landsbygd samlar röster från arkitekter, kulturarbetare och samhällsvetare
som ger personliga perspektiv på hur man kan arbeta med lokal planering i
mindre samhällen.
Kurztitel En annan landsbygd
Hinzugefügt am 5.1.2021, 16:53:00
Geändert am 7.1.2021, 08:55:28

Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Sverige, Landsbygd, Byar, Samhällsplanering, Småstäder
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101 En förbindelse med en större värld : postorder i Sverige under tidigt 1900tal
Typ Buch
Autor Charlotte Nilsson
Ort Lund
Verlag Föreningen Mediehistoriskt arkiv
ISBN 978-91-985801-4-3
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel En förbindelse med en större värld
Hinzugefügt am 5.1.2021, 16:30:45
Geändert am 7.1.2021, 08:56:30

Tags:
Sverige, Postorderhandel-- historia

Notizen:
Diss. Lund : Lunds universitet, 2020

101 En himla massa program : Göteborgs radio och tv under 100 år
Buch
Lars-Åke Engblom
Malmö
Universus Academic Press
978-91-87439-62-9
2020
libris.kb.se
I hundra år har programmen från Göteborg roat och engagerat den svenska
radio- och tv-publiken.Här berättas historien om radion och televisionen i
Göteborg. Inte bara om programmen utan också om vilken bild de skapat av
Göteborg. Och varför Göteborg inte fått en ännu större plats i den
svenska radion och televisionen. Boken är rikt illustrerad från den göteborgska
radio- och tv-historien.
Kurztitel En himla massa program
Hinzugefügt am 4.1.2021, 15:15:11
Geändert am 7.1.2021, 08:58:18

Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
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Sverige-- Göteborg, Lokalradio-- historia, Radio-- historia, Radioprogram-- historia, Television-historia, Tv-program-- historia

101 Ett eget utomhus : perspektiv på livet i villaträdgården
Typ Buch
Autor Allan Gunnarsson
Autor Katarina Saltzman
Autor Carina Sjöholm
Ort Göteborg ;
Verlag Makadam
ISBN 978-91-7061-231-2
Datum 2017
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Ett eget utomhus
Hinzugefügt am 20.1.2021, 15:00:57
Geändert am 25.1.2021, 14:07:24

Tags:
Kulturmiljöer, Trädgårdar-- attityder till, Trädgårdsskötsel

101 Flaskpost till framtiden : så bevarar vi våra spår i 100 000 år
Buch
Johan Joelsson
Jonatan Jacobson
Karlstad
Votum
978-91-89021-10-5
2020
libris.kb.se
Långtidsbevaring av information och kultur är en högaktuell fråga inom
arkivsektorn, men än finns ingen tillfredsställande lösning. Runt om i världen
pågår dock en rad science fiction-artade projekt som syftar till att kapsla in och
föra vidare vår kultur för evigheten. I boken tar författaren Johan Joelsson och
fotografen Jonatan Jacobson dig med till några av de mest spektakulära
satsningarna.
Kurztitel Flaskpost till framtiden
Hinzugefügt am 4.1.2021, 14:16:11
Geändert am 11.1.2021, 15:59:12

Typ
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Tags:
Kulturhistoria, Kultur, Föremål, Arkiv, Människan

101 Förintelsens barn
Typ Buch
Autor Margit Silberstein
Ort [Stockholm]
Verlag Albert Bonniers förlag
ISBN 978-91-0-018341-7
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Auschwitz, själva symbolen för nazisternas dödsmaskineri, befriades den 27
januari 1945. Men Förintelsen slutade inte där. Den gick i arv och sipprade in i
blodomloppet hos Förintelsens barn. Det här är en bok om det tunga arvet, om
känslan att finnas till istället för alla de som slutade sina liv i gaskamrarna. I
barnen skulle en förlorad värld återuppstå. Vem kan leva upp till det?Men det är
också en berättelse om två människospillror, mina föräldrar, som möts igen efter
kriget, i Norrköping. Om deras strävan att i skuggan av de döda, bygga ett nytt
liv i det svenska folkhemmet. Den handlar också om min egen historia i två
världar, den judiska och den andra stora världen. Till dem som tvivlar: Det går
alldeles utmärkt att vara både jude och svensk!
Hinzugefügt am 15.1.2021, 15:19:45
Geändert am 19.1.2021, 10:04:06

101 Forntid i Västernorrlands län : en historik över arkeologiska
undersökningar under drygt 330 år
Typ
Autor
Ort
Verlag
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Peter Persson
Härnösand
Västernorrlands museum
2018
libris.kb.se
Forntid i Västernorrlands län
5.1.2021, 08:58:21
11.1.2021, 16:03:12

Tags:
Sverige, Utgrävningar, Arkeologiska undersökningar, Sverige-- Västernorrlands län -- Ångermanland,
Sverige-- Västernorrlands län -- Medelpad, Sverige.-- Norrland

01.02.2021, 10:57
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101 Från beslut till broschyr : intertextualitet, äldre och kultur i texter inom en
statlig satsning
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Malin Sandberg
Göteborg
Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet
978-91-87850-77-6

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Från beslut till broschyr
Hinzugefügt am 25.1.2021, 15:54:11
Geändert am 28.1.2021, 08:49:58

Tags:
Sverige, Svenska språket, Intertextualitet, Äldre, Kulturpolitik, Myndighetsspråk, Textlingvistik

Notizen:
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2020

101 Gamla sågar : vatten-, ång- och vinddrivna
Typ Buch
Autor Mats Nylinder
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Hans Fryk
Uppsala
Mats Nylinder
978-91-519-5124-9
2020
libris.kb.se
Gamla sågar
5.1.2021, 15:34:59
7.1.2021, 08:45:26

Tags:
Sverige, Sågverk, Teknikhistoria, Industriminnen, Sågverksindustri

101 Harmoniska sällskapet i Stockholm, 1820-1865
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Typ Buch
Autor Martin Wottle
Ort Stockholm
Verlag Stockholmia
ISBN 978-91-7031-328-8
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 15.1.2021, 11:56:28
Geändert am 19.1.2021, 10:05:14

Tags:
Harmoniska sällskapet (Stockholm), Kör-- historia, Musikhistoria, Orkester-- historia

101 Helsingegården i Järvsö : en kort historik över lanthushållsskolan som
Agnes Sundberg startade för över 100 år sen
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Anzahl der Seiten
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Gunnar Bergman
[Vallentuna]
Bergman Polymer Corrosion AB
978-91-7819-444-5
2020
libris.kb.se
Helsingegården i Järvsö
26
4.1.2021, 15:09:54
7.1.2021, 08:59:18

Tags:
Sverige-- Hälsingland -- Järvsö, Lanthushållsskolor-- historia

101 Hemma, Vättern, Tiveden : Folke Dahlbergs landskap
Typ
Autor
Autor
Autor
Reihe
Ort
Verlag

Buch
Folke Dahlberg
Anders Åkerberg
Jonas Modig
Folke Dahlberg Sällskapets skriftserie, 1652-6546 ; n:o 13
[Askersund]
[Folke Dahlberg Sällskapet]

01.02.2021, 10:57
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ISBN 978-91-982079-2-7
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Hemma, Vättern, Tiveden
Hinzugefügt am 25.1.2021, 15:56:56
Geändert am 28.1.2021, 08:51:08

Tags:
Sverige, Konstnärer, Författare, Dahlberg, Folke, 1912-1966, Tiveden, Vättern

101 Julkalendern genom tiderna
Typ Buch
Autor Caroline Cabot
Ort Stockholm
Verlag Polaris
978-91-7795-389-0
2020
libris.kb.se
1 december varje år drar den igång! En berättelse i tjugofyra delar som pågår
ända till julafton. Ett drama som inte bara håller sig inom ramarna för tv-rutan,
utan spiller över i vilda diskussioner i sociala medier, tidningar, på skolgårdar
och arbetsplatser. Julkalendern. I den här boken får du följa med på en resa
bland tv-kalendrar genom tiderna,rån starten 1960 fram till i dag.
Hinzugefügt am 21.12.2020, 12:39:18
Geändert am 11.1.2021, 16:04:04

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Adventskalendrar, Barnprogram på tv, Sveriges television, Tv-program

Notizen:
Första upplagan

101 Kelternas flykt till Sverige : en väl underbyggd hypotes
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN

17 of 87

Buch
Jan Ekermann
Norrköping
Credendum bokförlag
978-91-981569-5-9
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Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Kelternas flykt till Sverige
Hinzugefügt am 5.1.2021, 13:54:55
Geändert am 7.1.2021, 08:42:19

Tags:
Kelter

Notizen:
Första upplagan

101 Klass i Sverige : Ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a
århundradet
Typ
Autor
Autor
Autor

Buch
Daniel Suhonen
Göran Therborn
Jesper Weithz

Arkiv förlag/A-Z förlag
978-91-7924-348-7
2021
libris.kb.se
Bilden av ett allt hårdare klassamhälle med ett fåtal vinnare och miljoner
förlorare framträder tydligt i Klass i Sverige. Är det verkligen så här vi vill ha
det? Här ges fakta för dig som undrar. Argument för dig som vill förändra. En
samhällsanalys du har väntat på.
Kurztitel Klass i Sverige
Hinzugefügt am 21.1.2021, 12:01:55
Geändert am 25.1.2021, 14:08:36

Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 Krig eller fred : ödesdigra beslut i kristider
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Buch
Örjan Berner
Stockholm
Carlssons
978-91-89063-24-2
2020
libris.kb.se
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Zusammenfassung Hur tas beslut att gå i krig? Hur formas processen fram till stridernas början eller
till avgörandet att istället söka förhandlingar och fredlig uppgörelse? Vilken roll
spelar politiska ledares personligheter? Hur påverkar oförmåga att inse
motpartens tänkesätt och avsikter? Är optimism om den egna styrkan och
övertygelse om säker framgång en förutsättning för krigens början? I denna bok
skildras tio krig som utkämpats eller förhindrats. Här får vi läsa om förspelen till
första och andra världskriget, den ryske tsarens avsikter mot Sverige och Stalins
politik mot Finland; om Storbritanniens och Frankrikes krig mot Egypten 1956
som ändade två stormaktsepoker; om Kubakrisen som förde världen till randen
av kärnvapenkrig; om den väpnade konfrontationen Kina-Sovjetunionen
1969-1970; om de oändliga krigen i Afghanistan; om Jeltsins och Putins brutala
angrepp i norra Kaukasus och aggression mot Georgien och Ukraina; om
västmakternas intervention mot Libyen. Hur flyttade stormakterna sina pjäser på
det globala schackbrädet, när och hur togs de avgörande besluten?
Kurztitel Krig eller fred
Hinzugefügt am 4.1.2021, 13:58:53
Geändert am 11.1.2021, 16:05:10

Tags:
Politik, Säkerhetspolitik, Krig, Militär krishantering, Politiskt beslutsfattande

101 Kulturarvets mediehistoria dokumentation och representation 1750–1950
Buch
Pelle Snickars
Lund
Föreningen Mediehistoriskt arkiv
978-91-985801-6-7
2020
libris.kb.se
Idag digitaliserar arkiv, bibliotek och museer sina samlingar– men vad gjorde de
tidigare? Att kulturarvet har en mediehistoria uppmärksammas inte så ofta.
Boken handlar om hur en rad svenska och internationella museer, bibliotek och
enstaka arkiv använde medier under en mycket lång tidsperiod – från cirka 1750
till 1950 – för att både dokumentera och representera kulturarv. Den redogör för
mediehistoriska diskussioner inom biblioteks- och museiväsendet, hur medier
testades och modifierades för att så småningom praktiskt börja användas.
Hinzugefügt am 26.1.2021, 16:49:49
Geändert am 28.1.2021, 08:52:26

Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Museer, Arkivmaterial, Bibliotek, Arkiv, Biblioteksmaterial, Kulturarv-- historia
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101 Kustfarleden genom Östergötlands skärgård : fyrar och sjömärken samt
omgivande fastland, öar och deras historia
Typ Buch
Autor Johan Thyberg
Ort [Vikbolandet]
Verlag Strandhugg Förlag
ISBN 978-91-519-6739-4
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Kustfarleden genom Östergötlands skärgård
Hinzugefügt am 5.1.2021, 13:43:47
Geändert am 7.1.2021, 09:00:23

Tags:
Historia, Östergötlands skärgård, Fyrar, Vattenvägar

101 Med Volvo i fokus : fotografen Bernt Lindström
Buch
Bernt Lindström
Ida Dicksson
Lena Knutson Udd
[Karlstad]
Votum
978-91-89021-22-8
2020
libris.kb.se
Många av Bernt Lindströms Volvobilder är idag klassiska, men få känner till
mannen bakom kameran. Ännu färre känner nog till att rekvisita som dam‐
strumpor,vaselin, borrmaskiner och rökbomber kunde användas för att få till rätt
känslai dåtidens bilder. Boken är en kavalkad av Bernt Lindströms bästa
fotografier. Många har plockats fram ur Bernts egna gömmor och publiceras nu
för första gången.
Kurztitel Med Volvo i fokus
Hinzugefügt am 21.12.2020, 12:48:00
Geändert am 11.1.2021, 16:07:52

Typ
Autor
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Fotokonst, Bilar, Lindström, Bernt, 1935-, Volvo
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101 Minnen från Malmö Del 2 Från Regementsgatan till Köpenhamnsvägen
Typ Buch
Autor Bertil Aunér
Verlag Struktur förlag
ISBN 978-91-639-4303-4
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Boken handlar om Malmö, Slottstaden och Rönneholm i mitten av 1950-talet.
Den innehåller korta avsnitt om hur Slottstaden växte fram och hur den gamla
infartsvägen från landsbygd till stad förändrades - från det gamla som försvann
till det nya som kom. Boken innehåller 80 sidor, ett stort antal foton, flygbilder
och kartor.
Hinzugefügt am 5.1.2021, 15:54:46
Geändert am 7.1.2021, 09:01:53

Tags:
Historia, Sverige-- Malmö -- Slottsstaden

101 Mitt i det veka livet : dikter
Typ Buch
Rolf Aggestam
[Stockholm]
Wahlström & Widstrand
978-91-46-23715-0
2021
libris.kb.se
Få svenska poeter besitter som Rolf Aggestam förmågan att se det stora i det
lilla, det lilla i det stora; att veckla ut hisnande tidsbrunnar ur vardagliga
ögonblick där tiden liksom upphör att finnas till, samtidigt som den visar sig i
sin fulla längd. I sin nya diktsamling rör sig författaren med kompromisslös
nyfikenhet mellan så vitt skilda ting som tryckpressar, kaféer, musik och gamla
vänner. Allting hänger samman, om inte i rum så i tid, vad nu det kan vara …
Kurztitel Mitt i det veka livet
Hinzugefügt am 25.1.2021, 10:49:34
Geändert am 25.1.2021, 14:09:37

Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 Mörkret inuti och fukten
Typ Buch
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Autor Arazo Arif
Ort [Stockholm]
Verlag Albert Bonniers förlag
ISBN 978-91-0-017884-0
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung En debutdiktsamling som skriver sig långt in i kroppen och i de relationer som
möjliggörs och omöjliggörs genom det våld vi lever i. Arifs språk och bilder
väjer inte för vare sig det skrämmande hårda, drypande äckliga eller kyligt
vackra. Om kärlek, sex och våld är delar av samma sak, hur ska vi då kunna
älska varandra?
Hinzugefügt am 18.1.2021, 13:12:29
Geändert am 19.1.2021, 10:06:17

101 Mutant
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Buch
Elisabeth Hjort
Glänta Produktion
978-91-984851-3-4
2021
libris.kb.se

Zusammenfassung Mutant är en personlig essä om att de enda sätt du har att för flytta dig på, för att
förbättra utgångsläget, är kroppsliga och språkliga. Det handlar om
flickblivandet, drakrösten, doktors lekar och om skam. Känslan av förräderi.
Hinzugefügt am 12.1.2021, 17:08:00
Geändert am 19.1.2021, 10:07:45

101 Nationalädelstenen : om pärlfiskets historia i Sverige
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Jan O. Asplund
Malmö
Solentro.se
978-91-7565-659-5
2020
libris.kb.se
Nationalädelstenen
4.1.2021, 14:33:01
11.1.2021, 16:25:59

Tags:
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Sverige, Pärlfiske-- historia

101 Norra Europa 1360-1415 : kvinnodräkt : handbok
Typ Buch
Autor Peter Ahlqvist
Autor Maria Neijman
Autor Anna Emanuelsson
Autor Hanna Tunberg
Autor Helena Alm
Ort Furulund
Verlag ChronoCopia Publishing AB
ISBN 978-91-981056-7-4
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Historisk dräkt – inifrån och ut: Kvinnodräkten i norra Europa 1360-1415, är en
bok för dig som vill få ett grepp om periodens kläder, material och snitt i
Nordeuropa. I denna bok presenteras alla delar till kvinnans dräkt, från särken
närmast kroppen till huvudduk och överkjortel. Här avhandlas inte bara
skärningar på de vanligaste plaggen, utan även materialval, tidens färger och
accessoarer. Handboken innehåller moderna illustrationer, målningar från tiden
och foton av rekonstruktioner och fynd. Det är kort sagt den oumbärliga
hjälpredan för dig som vill börja skapa din egen garderob för tidsperioden
1360-1415. Boken kan också användas i utbildningssyfte.
Kurztitel Norra Europa 1360-1415
Hinzugefügt am 11.1.2021, 16:47:00
Geändert am 19.1.2021, 10:09:08

Tags:
Sverige, Nordeuropa, Kläder-- historia, Mode-- historia, Kvinnokläder-- historia, Sömnad

Notizen:
Första utgåvan, första upplagan

101 Nu seglar Adonia : roman
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Buch
Margit Friberg
Öland
Gåsesten förlag
978-91-976165-7-7
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Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Boken följer en sjömansfamilj och några andra väderbitna sjömän, tar del av
deras liv vid kusten och ombord på de gamla segelskutorna under första
världskriget. Boken utspelar sig på södra Öland och bygger på faktiskt inträffade
händelser, medan huvudpersonerna utgör ett konglomerat av sjömän från ön.
Kurztitel Nu seglar Adonia
Hinzugefügt am 5.1.2021, 15:24:33
Geändert am 7.1.2021, 08:48:31

Tags:
Östersjön, Sjömän, Sverige-- Öland, Sjöfart

101 Nyckelharpan - ett unikt svenskt kulturarv
Typ Buch
Esbjörn Hogmark
[Göteborg]
Bo Ejeby förlag
978-91-88693-02-0
2020
libris.kb.se
Historik, tradition, hantverk. En storslagen, heltäckande skildring av det gamla
svenska instrumentet. Esbjörn Hogmark återger nyckelharpans historia från
medeltid till våra dagar, med initierade beskrivningar av hur det anpassats till
olika tiders musik. Närmare 1500 färgfoton och utförliga byggbeskrivningar
med ritningar. Hogmark är en av Sveriges främsta nyckelharpsbyggare och
riksspelman.
Hinzugefügt am 21.1.2021, 12:21:44
Geändert am 21.1.2021, 12:26:14

Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Instrumentmakare (musikinstrument), Instrumenttillverkning (musikinstrument), Nyckelharpa

101 Om historien : att lära av det förflutna
Typ
Autor
Autor
Autor
Ort

Buch
Kurt Almqvist
Mattias Hessérus
Margareta Eklöf
[Stockholm]

01.02.2021, 10:57
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Verlag Bokförlaget Stolpe
ISBN 978-91-89069-35-0
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Historien, mänsklighetens samlade erfarenheter, lär oss om nuet och framtiden.
Hur är det möjligt att titta på händelser i det förflutna och med hjälp av dem lösa
samtidens politiska eller ekonomiska förhållanden och konflikter? Essäerna i
denna antologi diskuterar bland annat dessa frågor ur olika perspektiv.
Kurztitel Om historien
Hinzugefügt am 4.1.2021, 14:20:08
Geändert am 7.1.2021, 09:10:44

Tags:
Historia, Idé- och lärdomshistoria, Historiefilosofi

101 Ordbok över svenska liknelser
Buch
Alexej Alösjin
[Umeå]
LYS
978-91-89141-14-8
2020
libris.kb.se
Varför är det just solen i Karlstad man skiner som? Varför är vi raka, och inte
runda, som moraklockor, och hur är det egentligen med kärringen mot
strömmen? Liknelser gör språket rikare, vackrare och mer varierat, men de
berättar också en historia om hur samhälle, relationer och förutsättningar sett ut i
Sverige. Ordbok över svenska liknelser ger en tydlig överblick över de fasta
liknelser som förekommer och har förekommit i svenska, med autentiska
exempel från tryckt och digital media. Boken riktar sig till lärare, skribenter,
översättare och författare och andra språkintresserade, med svenska som
förstaspråk eller andraspråk. - Mer än 500 svenska liknelser ger dig ett mer
varierat och rikare språk. - Ålderdomliga uttryck med litteraturhänvisningar ger
dig insikt i kulturhistoria. - Nyare uttryck från litteratur och digitala medier visar
hur liknelserna används i nutida svenska. - En detaljerad innehållsförteckning
gör det möjligt att hitta liknelsen du letar efter. - Unikt material som inte finns i
andra fraseologiska ordböcker. Alexej Alösjin är docent och lärare i svenska
som har specialiserat sig på språkområdet fraseologi. Han har varit verksam
inom språkundervisning och forskning sedan 2008 och är författare till mer än
70 vetenskapliga arbeten, bland annat monografier och artiklar om svenska
ordspråk och liknelser.
Hinzugefügt am 5.1.2021, 09:18:03
Geändert am 11.1.2021, 16:26:52

Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Tags:
Svenska språket, Talesätt, Liknelser

101 Ordet och vinet : vinets roll i svensk litteratur
Typ Buch
Autor Johan Stenström
Ort [Stockholm] :
Verlag Svenska humanistiska föreningen ;
ISBN 978-91-7040-141-1
Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Sedan medeltiden har svenskarna druckit vin. Under 1700-talet blev champagne,
tokajer och constantiaviner på modet, samtidigt som vin från Tyskland och
Medelhavet importerades. Ordet och vinet speglar vinets roll i skönlitteraturen
från 1300-talet till 1900-tal. Framställningen är kronologisk men med tematiska
kapitel om champagne, bourgogne, rhen- och mosel, portvin och bordeaux.
Kurztitel Ordet och vinet
Hinzugefügt am 26.1.2021, 18:30:42
Geändert am 28.1.2021, 08:53:45

Tags:
Svensk litteratur-- historia, Vin i litteraturen

101 Pappers 100 år : kamp, konflikt, kultur
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Ronald Åman
[Stockholm]
Pappers :
978-91-89077-05-8
2020
libris.kb.se
Pappers 100 år
5.1.2021, 16:54:25
7.1.2021, 08:41:24

Tags:
Sverige, Fackliga organisationer-- historia, Svenska pappersindustriarbetareförbundet
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101 Pionjärerna : kvinnor berättar om sina idrottsliv
Typ Buch
Ort [Örebro]
Verlag Örebro läns idrottshistoriska sällskap
ISBN 978-91-519-4246-9
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Pionjärerna
Hinzugefügt am 4.1.2021, 15:06:31
Geändert am 7.1.2021, 08:43:23

Tags:
Sverige, Sweden, Idrottskvinnor-- historia

101 Rättvisekompassen : 32 sidor om klimat, makt, kön & klass
Typ
Autor
Autor
Autor

Buch
Johanna Nilsson
Maria Soxbo
Emma Sundh

Stockholm
Novellix
978-91-7589-467-6
2020
libris.kb.se
Här riktas ljuset mot klimatkrisens orättvisor utifrån parametrar som geografi,
klass, mångfald och kön. Vilka privilegier besitter vi? Vilken makt har vi? Och
framför allt: Vilket ansvar? Boken ingår i Klimatasken - stora förändringar i litet
format tillsammans med ytterligare tre böcker, alla skrivna av Maria Soxbo,
Johanna Nilsson och Emma Sundh, grundare av Klimatklubben.
Kurztitel Rättvisekompassen
Hinzugefügt am 22.1.2021, 15:40:23
Geändert am 25.1.2021, 14:10:39

Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Klimaträttvisa, Människans påverkan på naturen-- etik och moral

101 Reformism eller revolution : striden inom arbetarrörelsen 1908-1918
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Typ Buch
Autor Peter Sundborg
Ort Stockholm
Verlag Oktoberförlaget
ISBN 978-91-985839-1-5
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Mellan 1908 och 1917 fördes en intensiv debatt i det svenska
socialdemokratiska partiet (SAP) om vilken politik som skulle föras. Sällan har
diskussionerna varit så intressanta och motsättningarna så tydliga. Till vänster i
partiet fanns Fredrik Ström, Zeth Höglund och Kata Dalström. Till höger fanns
Per Albin Hansson, Erik Palmstierna och Hjalmar Branting. Högern hade
majoritet i partiet. Men vänstern var en stark minoritet med flera riksdagsmän,
några ledamöter i partistyrelsen och hela ungdomsförbundet. Vänsterns
viktigaste tidning var Stormklockan som startade 1908. Skribenterna i
Stormklockan menade att den socialdemokratiska ledningen gick åt höger och
närmade sig liberalerna, medan den internationella och inhemska utvecklingen
egentligen krävde att arbetarrörelsen borde gå åt vänster. En rad olika politiska
frågor diskuterades. De kan sammanfattas i huvudfrågan: Reformism eller
revolution.
Kurztitel Reformism eller revolution
Hinzugefügt am 4.1.2021, 14:33:49
Geändert am 11.1.2021, 16:27:46

Tags:
Sverige, Historia, Arbetarrörelsen-- historia

101 Se mig som om jag vore död
Typ
Autor
Reihe
Ort
Verlag
Datum
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Lina Rydén Reynols
POESIPAMFLETTEN #01
Stockholm
Pamflett
2021
11.1.2021, 17:58:24
12.1.2021, 10:55:24

101 Skogssamisk vilja : en jubileumsantologi om skriften "Dat läh mijen
situd", Karin Stenberg och skogssamisk historia och nutid
Typ Buch
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Autor Åsa Össbo
Autor Bertil Marklund
Autor Lena Maria Nilsson
Autor Krister Stoor
Ort Umeå
Verlag Centrum för samisk forskning, Umeå universitet
ISBN 978-91-7855-373-0
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Skogssamisk vilja
Hinzugefügt am 26.1.2021, 18:32:09
Geändert am 28.1.2021, 08:54:59

Tags:
Fiske, Samer, Jojk, Renskötsel, Sameslöjd, Skogssamer, Slöjd, Urfolk

101 Sovjetisk ubåt U-137 med kärnvapen
Buch
Ragnar Hellborg
[Stockholm]
Nomen förlag
978-91-89153-12-7
2020
libris.kb.se
I boken beskrivs svenska mätningar av gammastrålning från den ryska ubåten
som hösten 1981 gick på grund i Karlskrona skärgård. Båten stod så hårt på
grundet att trots idoga försök lyckades den inte ta sig loss. Av praktiska skäl låg
en svensk kustbevakningsbåt tätt bredvid den sovjetiska ubåten. Under däck i
den svenska båten befann sig författaren till denna bok för att med hjälp av
avancerad kärnfysikalisk utrustning kunna fastlägga vad för sorts
gammastrålning som ubåten utsände. Strålningen visade sig komma från uran.
Detta blev en stor händelse. En gammal ubåt från 50-talet bestyckad med
kärnvapen på grund nära Karlskrona marinbas.
Hinzugefügt am 5.1.2021, 08:44:58
Geändert am 11.1.2021, 16:28:43

Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Atomubåtar, Gammastrålning, Sverige-- Blekinge -- Karlskrona skärgård, Ubåtskränkningen i
Karlskrona skärgård 1981

Notizen:
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Tidsaxel -- Inledning -- Grundstötning på svenskt vatten, tisdagen 27 oktober 1981 -- Onsdagen och
torsdagen den 28 och 29 oktober -- Misstankar om uran ombord på ubåten -- Fredagen den 30 oktober
-- Lördagen den 31 oktober -- Söndagen den 1 november -- Måndagen den 2 november -Slutsummering -- Appendix

101 Staden växer fram
Typ Buch
Autor Mats Roslund
Ort [Stockholm]
Verlag Riksbankens jubileumsfond i samarbete med Makadam förlag
ISBN 978-91-7061-318-0
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 5.1.2021, 16:50:38
Geändert am 7.1.2021, 08:39:38

Tags:
Skandinavien, Städer-- historia, Medeltiden

101 Sundsvalls sextiotal : från Sundsvalls tidnings arkiv
Buch
Stig Hammarstedt
[Visby]
[Hatt Förlag]
978-91-519-6474-4
2020
libris.kb.se
En fotobok byggd på bilder från Sundsvalls tidning. Över 300 bilder berättar i
stort och smått från det omtumlande decenniet 1960-talet.
Kurztitel Sundsvalls sextiotal
Hinzugefügt am 5.1.2021, 15:56:45
Geändert am 7.1.2021, 08:47:35

Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Städer-- historia, Sverige-- Medelpad -- Sundsvall
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101 The historical origins of the mortality gradient : socioeconomic
inequalities in adult mortality over two centuries in Sweden
Typ Buch
Autor Enrico Debiasi
Reihe Lund studies in economic history, 1400-4860 ; 96
Ort Lund
Verlag Department of Economic History, School of Economics and Management
ISBN 978-91-87793-66-0
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Mortality differentials by socioeconomic status (SES) are among the most
pervasive facts of contemporary demography. However, while the mortality
gradient by income, class and education is well-established for the period after
1970, evidence regarding the origins of the gradient is still scarce. The aim of
this thesis is to explore the development of SES differences in all-cause and
cause-specific adult and old age mortality over the last 200 years, exploiting
unique longitudinal individual-level data for a regional population in the south
of Sweden, as well as full-count decennial?microcensuses for the whole country.
It was confirmed throughout all the four studies that the socioeconomic gradient
in mortality is a recent phenomenon starting after the second world war. This
result was independent from the dimension of socioeconomic status used in the
analysis. A similar late emergence of social differences in mortality dating back
to not earlier than the 1950s is evident regardless of whether the analysis was
based on social class or income. Even when examining more detailed
occupations, more prestigious jobs such as architects, engineers, physicians, and
lawyers were not associated with lower mortality before the second half of the
twentieth century. Analyzing more specific groups of diseases showed that the
advantages related to one’s higher social class or to one’s higher income
appeared at approximately the same time and did so regardless of preventability.
Interestingly, when looking at mortality from circulatory diseases for men both
by social class and income during the nineteenth and first half of the twentieth
century a reversed gradient emerged. Moreover, empirical models including both
social class and income showed that they are both independently related to
mortality and that the income gradient appeared at an earlier stage, around the
1950s, while when looking at social class it emerged a couple of decades later.
When the relation between social class and mortality is broken down in more
detailed occupations, results showed significant differences in mortality by
occupation within the same social class. Eventually by analysing the different
role of cohort and period effects on the relation between social class and
mortality it emerged that cohort factors may have had a greater contribution to
explaining mortality patterns by social class. Several mechanisms were
considered as possible explanations for such patters, including early life factors,
material resources and lifestyle. Taken together the results point toward the
importance of lifestyle factors. Such mechanism is consistent with the reverse
gradient in circulatory diseases before the 1950s and the turn-around that
happened later. Indeed, higher social classes were more likely to be heavy
consumers of alcohol, to smoke tobacco and to have a sedentary life. In more
recent years, the opposite is true. Moreover, unhealthy behaviors were more
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common among men, which is a potential explanation for why the reverse
gradient is not present for women. Overall, the studies presented here looking at
long-term developments of the SES-mortality relation reveal that the impact of
SES on survival chances has not always been the same but it rather depends on
which coping mechanisms each SES group exploits to avoid risk factors at each
point in time.
Kurztitel The historical origins of the mortality gradient
Hinzugefügt am 25.1.2021, 16:06:23
Geändert am 28.1.2021, 08:56:14

Tags:
Sverige, Sweden, Vuxna, Inkomst, Mortalitet, Socioekonomiska grupper

Notizen:
Diss. Lund : Lunds universitet, 2020

101 The order and the archive : Freemasonic archival culture in eighteenthcentury Europe
Typ
Autor
URL
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Heruntergeladen am
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Tim Berndtsson
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-419982
Uppsala
Kph Trycksaksbolaget
978-91-513-1010-7
2020
4.1.2021, 14:32:10
libris.kb.se
The order and the archive
4.1.2021, 14:32:11
11.1.2021, 16:09:04

Tags:
Arkiv-- historia, Arkivbildning, Föreningsarkiv, Frimurare-- historia, Frimurarorden, Svenska
frimurare orden

Notizen:
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2020
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101 Tiden har sett allt
Typ Buch
Autor Nachla Libre
Ort Stockholm
Verlag Norstedts
ISBN 978-91-1-310206-1
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Sömnlösheten och stadens sorl formar tankarna i Nachla Libres diktsamling
Tiden har sett allt. Orden tickar fram i realtid i en debutbok som är både
filosofisk och politisk, vardaglig och storslagen. Den är ett evigt samtal med
natten, en uppgörelse med samhällets orättvisor, en färd mellan det som var och
det som är men kanske mest av allt en skildring av en inre kamp för att finna ro.
Hinzugefügt am 4.1.2021, 14:11:37
Geändert am 11.1.2021, 16:05:56

101 Tidens tecken i Signum : katolsk idéorientering sedan 1920
Buch
Carl Otto Werkelid
[Örebro]
Libris
978-91-7387-856-2
2020
libris.kb.se
Den här antologin, med anledning av tidskrifterna Signum och Credos hundra år,
innehåller spänningsrika texter om svensk religionsfrihet, trons dialog med
mediesamhället och hur katolska kyrkan har orienterat sig i sociala frågor?
Skribenter med hemvist i akademi, kyrka och kultur gör iakttagelser,
självständiga bedömningar och analyser.
Kurztitel Tidens tecken i Signum
Hinzugefügt am 5.1.2021, 09:16:13
Geändert am 11.1.2021, 16:29:35

Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Sverige, Credo (tidskrift), Katolicism, Religion och samhälle-- historia, Signum (tidskrift), Tidskrifter-religiösa aspekter -- historia

101 Tidstypiska kök & bad 1880-2000
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Typ Buch
Autor Cecilia Björk
Autor Gustav Bergström
Autor Laila Reppen
Ort Stockholm
Verlag Svensk byggtjänst
ISBN 978-91-7917-037-0
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung "Tidstypiska kök & bad1880–2000" ger en illustrativ bild av standard- och
stilutvecklingen av kök och badrum i Sveriges flerbostadshus och småhus.
Utformning och utrustning av kök och badrum följer tidsandan genom
decennierna, såväl tekniskt som funktionellt. Samtidigt bär historien tydliga spår
av hur synen på hushållsarbetet och livet i hemmen har förändrats över tid.
Hinzugefügt am 5.1.2021, 15:50:11
Geändert am 7.1.2021, 08:53:32

Tags:
Sverige, Bostäder-- historia, Badrum-- historia, Inredning-- historia, Kök-- historia, Planlösningar-historia

101 Tio byggnader som definierade 1980-talet
Buch
Dan Hallemar
Stockholm
Arkitektur Förlag
978-91-985112-6-0
2020
libris.kb.se
1980-talet, decenniet som inte bara präglades av yuppies och postmodernism
utan också av en nyproggig längtan efter gemenskap i bostaden, liksom en
återupptäckt av trä och lokala byggnadstraditioner. Följ till exempel med till
bostadsmässan i Upplands Väsby, till småskaliga posthus på landsbygden men
också till det extravaganta livet på Hotell Tunneln i Malmö. Ingår i serien Tio
byggnader.
Hinzugefügt am 5.1.2021, 16:26:02
Geändert am 7.1.2021, 08:44:18

Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Sverige, Arkitektur-- historia, Byggnadshistoria
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101 Undergången
Typ Buch
Autor Malte Persson
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-018394-3
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung ”Våra plikter svek vi. Mot de dödaoch mot levande och inte födda.Mot de gudar
vi med mänsklig mödaskapat och av vilka vi var stödda.”Så, och mycket mer än
så, skriver Malte Persson om framtiden och det förflutna och mänskligheten som
kläms mellan dem. Undergången är en lika lekfull som fruktansvärd färd på vers
genom rum och tid – från corona till big bang – och till det tankens bråddjup där
allt försvinner.
Hinzugefügt am 4.1.2021, 11:34:36
Geändert am 19.1.2021, 10:14:09

101 Vacker var han, utav börd ... : Sixten Sparre - mannen som mördade Elvira
Madigan
Buch
Kathinka Lindhe
Lund
Ekström & Garay
978-91-89308-29-9
2020
libris.kb.se
Sixten Sparre satte sprätt på pengarna och guldkant på vardagen. Han ville ha
svängrum för glans och amorösa äventyr, och han drog lindanserskan Elvira
Madigan med sig i döden. Fortfarande, efter 130 år, hörs ekot av skotten på den
danska ön Tåsinge. Med hjälp av aldrig tidigare kända brev blottlägger Kathinka
Lindhe ett familjedrama, som i myterna förvandlats till ”århundradets
kärlekssaga”.
Kurztitel Vacker var han, utav börd ...
Hinzugefügt am 25.1.2021, 09:12:20
Geändert am 25.1.2021, 14:12:09

Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Sverige, Sparre, Sixten, 1854-1889

101 Vad händer nu med framtiden? : 20 visioner om Sverige efter corona
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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 4.1.2021, 11:39:28
Geändert am 11.1.2021, 16:31:39

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

101 Vad kommer efter socialdemokratin?
Buch
Jenny Andersson
Verbal Förlag
978-91-89155-22-0
2021
libris.kb.se
Vi står på tröskeln till ett nytt och historiskt årtionde. Så länge kapitalismens tid
inte är över, är socialdemokratin helt nödvändig för att världen inte ska urarta i
kaos och apokalyps. För att göra socialdemokratin relevant krävs en ny teori om
vad ekonomiskt värde och mänsklig värdighet är - en politik för att fördjupa
välfärden och förverkliga en faktisk mänsklig frihet.
Hinzugefügt am 25.1.2021, 15:55:35
Geändert am 28.1.2021, 08:57:51

Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 Vänligheten
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Buch
John Ajvide Lindqvist
Stockholm
Ordfront
978-91-7775-137-3
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Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung En höstmorgon 2018 står en klargul, låst container i Norrtäljes hamn. Ingen vet
hur den har kommit dit. När den så småningom öppnas kommer dess innehåll att
förvandla Norrtälje.Vänligheten är John Ajvide Lindqvists hittills mest
ambitiösa genomskärning av samtiden, i det mikrokosmos som heter Norrtälje. I
slutändan handlar det om Vänligheten kontra Fasan.
Hinzugefügt am 25.1.2021, 10:57:27
Geändert am 25.1.2021, 14:13:16

Tags:
Sverige-- Uppland -- Norrtälje

101 Växternas Stockholm : fossila växtrester och skriftliga källor berättar
Typ Buch
Autor Ann-Marie Hansson
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

O'Meadhra Uaininn
Stockholm
Carlssona
978-91-89063-19-8
2020
libris.kb.se
Växternas Stockholm
4.1.2021, 14:03:28
11.1.2021, 16:32:40

Tags:
Sverige-- Stockholm, Kulturhistoria, Växtlämningar (arkeologi), Fossila växter, Trädgårdar-- historia

101 Vi såg en grävling : ett år med Linda Skugge
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Buch
Linda Skugge
[Stavsnäs]
Sjösala förlag
978-91-87193-53-8
2020
libris.kb.se
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Zusammenfassung Att läsa Vi såg en grävling är så nära man kan komma Linda Skugge utan att
kliva in i hennes kropp. Det är en djupdykning i skam, fasa, eufori och
kärleksfull gränslöshet, beskriven med en litterär briljans som ingen annan än
Skugge bemästrar.
Kurztitel Vi såg en grävling
Hinzugefügt am 25.1.2021, 11:05:36
Geändert am 25.1.2021, 14:21:16

101 Vi som gick på vägen : berättelser från Klöverön
Typ Buch
Autor Magnus Bredelius
Ort Klöverön
Verlag [Magnus Bredelius]
Datum 2019
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

libris.kb.se
Vi som gick på vägen
5.1.2021, 15:59:42
7.1.2021, 09:12:30

Tags:
Öar-- historia, Bondesamhället-- historia, Bohusläns skärgård, Sverige-- Bohuslän -- Klåverön

101 Vilt, jakt och människor i Norrlands skogar 1870-1900
Typ Buch
Autor Kjell Danell
Reihe Kungl. Skytteanska samfundets handlingar. Acta Regiae Societatis Skytteanae ;
nr 84
Ort Möklinta
Verlag Gidlunds förlag
ISBN 978-91-7844-436-6
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Senare delen av 1800-talet var en dynamisk tid i Norrland. Befolkningen ökade,
skogsindustrin expanderade och järnvägen byggdes ut. Många människor rörde
sig i skogarna och viltstammarna skattades hårt, särskilt under nödår. Bävern och
vildrenen utrotades; älgen höll på att försvinna. Samtidigt etablerades statliga
skogar med kronoparker och bevakande personal.
Hinzugefügt am 25.1.2021, 16:08:05
Geändert am 28.1.2021, 09:00:28
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Tags:
Historia, Sverige-- Norrland, Jakt, Skogar, Vilt, Skogshistoria

101 Vit melankoli : en analys av en nation i kris
Typ Buch
Autor Catrin Lundström
Autor Tobias Hübinette
Ort Göteborg ;
Verlag Makadam
ISBN 978-91-7061-322-7
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Vit melankoli
Hinzugefügt am 5.1.2021, 15:33:14
Geändert am 7.1.2021, 09:17:40

Tags:
Sverige, Jämställdhet-- historia, Etnicitet-- historia, Rasism-- historia, Sociala klasser-- historia, Vita-historia

101 Wellpappförpackningens historia och framtid : från lokala entreprenörer
till internationella storföretag
Buch
Gunilla Jönson
Stockholm
Skogsindustrierna
978-91-985214-6-7
2019
libris.kb.se
Människan har alltid behövt förpackningar för transport och förvaring. Tidigt
användes material som djurhudar och senare tillkom glas, keramik och textil.
Utvecklingen av wellpappförpackningar inleddes under andra hälften av 1800talet. År 1871 godkändes ett patent där korrugerat papper beskrevs kunna
användas som förpackningsmaterial för att skydda glasflaskor under transport.
Idag skapas wellpappförpackningar för alla typer av varor, från tunga motorer
till lyxig parfym. Transporternas och handelns utveckling har också speglats i
utvecklingen av wellpappförpackningar.
Kurztitel Wellpappförpackningens historia och framtid
Hinzugefügt am 26.1.2021, 18:32:46

Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Geändert am 28.1.2021, 09:01:40

Tags:
Pappersförpackningar, Pappersprodukter, Wellpapp

101 What a mäss
Typ Buch
Autor Marcus Stenberg
Autor Sandra Beijer
Autor Linda Skugge
Autor Hillevi Norburg
Autor Åsa Hjalmarsson
Autor Peppe Öhman
Verlag Sorrow number five
ISBN 978-91-519-6798-1
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I över 10 års tid har jag fotograferat på bokmässan i Göteborg och samlar nu en
stor del av de bästa fotografierna i en lyxig fotobok tillsammans med nyskrivna
texter om mässan från förläggare och författare: Linda Skugge, Sandra Beijer,
Hillevi Norburg, Peppe Öhman och Åsa Hjalmarsson.
Hinzugefügt am 4.1.2021, 14:23:49
Geändert am 11.1.2021, 16:33:43

103 Återliv : Med Skapelsen och Kvällens frihet
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Kjell Espmark
Norstedts
978-91-1-311583-2
2021
libris.kb.se
Återliv
25.1.2021, 10:52:42
25.1.2021, 14:14:40

103 Efter Viktor Rydberg : receptionshistoriska studier
Typ Buch
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Autor Anders Burman
Autor Tore Lund
URL http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-40790
Ort Huddinge
Verlag Södertörns högskola
ISBN 978-91-89109-15-5
Datum 2020
Heruntergeladen am 26.1.2021, 18:31:52
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung När Viktor Rydberg dog 1895 ansågs hans inflytande på den svenska kulturen
vara omätligt stort och dödsfallet utlöste landssorg. Nu är han mest känd för
att vara glömd, förutom som upphovsman till ett par julrelaterade dikter. Det
är en receptionsbana som är väl värd att studera, både i dess uppåtfas och i
dess nedåtfas: för den belysning det kan ge av författarskapet, av mottagarna
och av minneskulturens och glömskeproduktionens processer.?I den här
antologin undersöks Rydbergs receptionshistoria från en mängd olika
perspektiv, inte bara inom litteraturen utan också inom religionens, politikens
och kulturens område i stort. Samtidigt aktualiseras mer allmänna frågor om
hur man idag kan närma sig ett tidigare så högt värderat men numera enligt
många hopplöst daterat författarskap. Ja, varför ska vi överhuvudtaget bry oss
om Rydberg idag?
Kurztitel Efter Viktor Rydberg
Hinzugefügt am 26.1.2021, 18:31:52
Geändert am 28.1.2021, 09:05:05

Tags:
Rydberg, Viktor, 1828-1895, Litteraturreception-- historia

103 Fönstret i parken
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Ulf Eriksson
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018213-7
2021
libris.kb.se
Genom parkens grenverk ser Max ljuset från sin väns fönster. Men parken är
stor och vägarna genom den många. Hans vän kanske bara skenbart är hemma?
Max delar sin tid mellan jobbet i järnaffären, promenader och minnena av ett liv
som har gått bara alltför fort. En dag får han en oväntad försändelse: nyckeln till
vännens lägenhet. Det blir början till ett sökande som leder djupare in i parken
och i hans eget liv.Fönstret i parken är sista delen i en trilogi filosofiska romaner
där Ulf Eriksson med välbekant rörlighet och oräddhet skapar
genreöverskridande, fragmentariska texter som varken skyr det höglitterära eller
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det situationskomiska, det spekulativt essäistiska eller det naiva skådandet.
Hinzugefügt am 11.1.2021, 17:30:38
Geändert am 19.1.2021, 10:16:44

103 Mitt i samhället, nära människan : Samfundet Folkhälsan i svenska Finland
1921–2021
Typ Buch
Autor Julia Dahlberg
Reihe Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Verlag Svenska litteratursällskapet i Finland
ISBN 978-951-583-524-6
Datum 2021
Kurztitel Mitt i samhället, nära människan
Hinzugefügt am 15.1.2021, 15:31:14
Geändert am 19.1.2021, 10:18:09

Anhänge
Mitt i samhället, nära människan | Helle-biblioteken | Finna.fi

103 Moral, evolution och samhälle. Edvard Westermarck och hans närmaste
krets
Typ
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Signatur
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Helsingfors
Svenska litteratursällskapet i Finland
978-951-583-526-0
2021
bestellt
Library Catalog - katalog.ub.uni-kiel.de
15.1.2021, 15:35:15
19.1.2021, 15:19:57

Anhänge
Library Catalog Entry Snapshot
Link to Library Catalog Entry

103 Om snö och guld : roman
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Typ Buch
Autor Inger Edelfeldt
Ort [Stockholm]
Verlag Norstedts
ISBN 978-91-1-311102-5
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Det är nittonhundrasjuttiotal. Mirandas mamma ser henne som destruktiv,
pappan är sällan hemma, i skolan betraktas hon som konstig. Denna utsatta
uppväxt överlever Miranda genom fantasier och hemliga riter. Och genom att
alltid teckna. Men till slut brister det. Utsattheten och avsaknaden av närhet
driver henne att göra något desperat. Alltmer isolerad söker hon sedan läkning i
ett eget inre sagorike och den detaljrika bildberättelsen om det. Först med klokt
stöd från andra än föräldrarna kan hon också ge sig ut i världen, och på
folkhögskolan Alvavik får hon kontakt med andra som inte stämmer med
mallen. Men hon lever med ständiga kollisioner mellan egna fantasier och yttre
verklighet. Och konfrontationerna med modern accelererar till ett dramatiskt
slutspel. Hur kan man begripa den form man stöpts i? Vad ser Miranda när hon
långt senare ser tillbaka? Inger Edelfeldts utvecklingsroman för tankarna till
hennes litterära rötter med de mycket omtyckta och omtalade böckerna Duktig
pojke (1977) och Kamalas bok (1986). Om snö och guld är en bok som hyllar
skapandet, den djupa existentiella nyfikenheten och den blandning av sårbarhet
och styrka som gör oss levande. Det är också en bok som inbjuder till
funderingar kring det som numera kallas psykisk ohälsa.
Kurztitel Om snö och guld
Hinzugefügt am 25.1.2021, 10:56:11
Geändert am 25.1.2021, 14:16:00

Tags:
Sverige, Mor-dotterrelationer, Unga vuxna, Dysfunktionella familjer

103 Piraten och jag : intervjuer med de som kände och inspirerades av Fritiof
Nilsson Piraten
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Tomas Klas Ekström
Fritiof Nilsson Piraten sällskapet
978-91-977085-9-3
2020
libris.kb.se
Piraten och jag
26.1.2021, 16:47:21
28.1.2021, 09:07:21
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Tags:
1895-1972, Fritiof, Nilsson Piraten

103 Pohjanmaan porvariston vuosisadat 1700-1800 : esineellinen
kulttuuriperintö = Borgarliv i Österbotten 1700-1800 : det materiella
kulturarvet
Typ Buch
Autor Kristina Ahmas
Reihe K.H. Renlundin museon julkaisuja
Verlag K.H.Renlundin museo
ISBN 978-952-5619-33-1
Datum 2020
Kurztitel Pohjanmaan porvariston vuosisadat 1700-1800
Hinzugefügt am 21.1.2021, 18:03:34
Geändert am 25.1.2021, 14:17:13

Anhänge
Pohjanmaan porvariston vuosisadat 1700-1800 | Anders-biblioteken | Finna.fi

103 Ta plats : om skrivande, samhörighet och sökande efter jagets källor
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Åsa Stenwall
Scriptum
978-952-7005-72-9
2020
Ta plats
21.1.2021, 12:05:49
25.1.2021, 14:18:18

Anhänge
Ta plats | Blankabiblioteken | Finna.fi

103 Utrota varenda jävel ; Nu dog du
Typ Buch
Autor Sven Lindqvist
Ort [Stockholm]
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Verlag Nirstedt/litteratur
ISBN 978-91-89066-94-6
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 4.1.2021, 14:22:30
Geändert am 11.1.2021, 16:18:43

103 Utsikt från stol 12
Typ Buch
Autor Per Wästberg
Ort Stockholm
Verlag Svenska akademien
978-91-1-311601-3
2020
libris.kb.se
Utsikt från stol 12 är hyllning till Svenska Akademien som skapelse, fri
institution och kulturfrämjande gemenskap och ett panorama över hennes
växlingsrika historia. Det är också en lovsång till läsandet och biblioteken.
Personligt och inträngande, med slående karakteristiker och dråpliga detaljer,
lyfter Per Wästberg fram sina tolv föregångare, vare sig de är berömda som Bo
Bergman och Werner Aspenström eller mer okända som Isaak Blom och Anders
Anderson. Närgånget och mestadels kärleksfullt porträtterar Per Wästberg även
sina samtida. Efter Akademiens kris 2018 blickar han i en epilog hoppfullt
framåt. I detta pionjärverk tas läsaren bakom kulisserna i Börshuset såsom aldrig
skett tidigare.
Hinzugefügt am 29.1.2021, 11:40:07
Geändert am 29.1.2021, 11:40:18

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Sverige, Svenska akademien, Akademier-- historia

103 Vad håller vi på med? : 7 sätt att vända världen klimaträtt
Typ
Autor
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Buch
Johanna Nilsson
Maria Soxbo
Emma Sundh
Stockholm
Novellix
978-91-7589-465-2
2020
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Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Vad håller vi på med? 7 sätt att vända världen klimaträtt vill kittla fantasin,
vända och vrida på normer och tjuvkika på det hållbara (härligare?) livet. Boken
ingår i Klimatasken - stora förändringar i litet format tillsammans med
ytterligare tre böcker, alla skrivna av Maria Soxbo, Johanna Nilsson och Emma
Sundh, grundare av Klimatklubben.
Kurztitel Vad håller vi på med?
Hinzugefügt am 22.1.2021, 15:40:59
Geändert am 25.1.2021, 14:20:07

Tags:
Hållbar livsstil

103 Zacharias Topelius Skrifter Bd. 10:1 Läsning för barn
Typ Buch
Zusammenfassung Läsning för barn är del X:1 i den vetenskapliga utgåvan Zacharias Topelius
Skrifter. 978-951-583-525-3
Hinzugefügt am 15.1.2021, 15:27:36
Geändert am 19.1.2021, 10:33:36

Albrunnaskeppet - : arkeologisk undersökning september 2016
Typ
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Anzahl der Seiten
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Ludvig Papmehl-Dufay
Joakim Goldhahn
Kalmar
Linnéuniversitetet
978-91-85993-48-2
2018
libris.kb.se
Albrunnaskeppet 99
25.1.2021, 15:53:04
25.1.2021, 15:53:08

Tags:
Utgrävningar, Skeppssättningar, Sverige-- Öland -- Södra Möckleby -- Albrunna

Arbetets mening : vad vi gör på jobbet och vad jobbet gör med oss
01.02.2021, 10:57
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Typ Buch
Autor David Eklind Kloo
Ort [Stockholm]
Verlag Premiss
ISBN 978-91-89077-10-2
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Vad vi gör i våra liv avgörs till stor del av vad vi gör på jobbet. Men om arbetet
inte är utvecklande, vad gör det då med oss? Om det inte upplevs som
meningsfullt, om det man gör inte bidrar till att göra världen bättre? I Arbetets
mening möter vi sju personer arbetare och tjänstemän, kvinnor och män,
anställda i olika yrken i privat och offentlig sektor som berättar om sitt arbete.
Deras vittnesmål varvas med fördjupande perspektiv på dagens arbetsliv. En
dryg tredjedel av de som arbetar i Sverige tycker inte att arbetet, bortsett från
lönen, bidrar till att göra deras liv bättre. I den här boken argumenterar David
Eklind Kloo för att vi behöver ta konkreta steg i riktning mot ett mer
demokratiskt arbetsliv.
Kurztitel Arbetets mening
Hinzugefügt am 11.1.2021, 17:33:19
Geändert am 11.1.2021, 17:41:29

Tags:
Arbetslivssociologi, Arbete-- sociala aspekter

Berts desperata dagbok
Buch
Anders Jacobsson
Sören Olsson
Barnbolaget
978-91-89233-27-0
2020
libris.kb.se
Bert Ljung är i himmelriket! Han har blivit ihop med sin drömtjej, Alva.
Imorgon ska de äntligen träffas och det finns ingenting som kan hålla honom
borta från skolan. Eller? En ynka liten nysning och plötsligt sitter Bert i karantän
- i 14 dagar! Allt på grund av corona. Men Bert HAR ju inte ens corona, menar
han. Han är inspärrad helt i onödan! I desperation planerar han, Lill-Erik och
Åke en rad olika misslyckade flyktförsök, innan Bert till sist tvingas inse att han
är fast i sitt fängelse. Kommer Alva att orka vänta på honom?
Hinzugefügt am 4.1.2021, 11:41:22
Geändert am 4.1.2021, 11:41:40

Typ
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Notizen:
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= Aus der Jugendbuchreihe haben wir ein paar Titel, in diesem geht es um Corona

Corona Express - En liten bok om världen efter pandemin
Typ Buch
Autor Kjell A Nordström
Autor Per Schlingmann
Verlag Piratförlaget
ISBN 978-91-642-0740-1
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I boken Urban Express, som fått stor uppmärksamhet och är utgiven i en rad
länder, pekar Per Schlingmann och Kjell A Nordström ut växande städer och
kvinnor som rustar sig med kunskap som vår tids förändringsagenter. Med
pandemin adderas nu ytterligare en förändringskraft som påverkar villkoren för
människor, företag och samhällen. Nu utkommer författarna med Corona
Express där de beskriver varför pandemin kan ses som en tidsmaskin. Inom
vissa områden, som digitaliseringen, tar vi sjumilakliv framåt i tiden. Inom
andra förflyttar vi oss bakåt. Vilka förändringar blir varaktiga och vilka kommer
att klinga av? Och hur man kan agera för att ta vara på de möjligheter som
uppstår.
Hinzugefügt am 4.1.2021, 13:40:14
Geändert am 4.1.2021, 13:42:41

Corona, klimatet & det kroniska nödläget
Typ
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Andreas Malm
Manne Svensson
Modernista
978-91-7893-690-8
2021
libris.kb.se
En stridsskrift från en av samtidens mest främsta röster i klimatfrågor
Betydelsen av seklets första verkligt stora pandemi kan inte underskattas.
Regeringar talar om krig, samtidigt som de säger att allt snart ska bli som
vanligt. Men tänk om normaliteten inte längre är möjlig? Om världen trots allt
kan mobilisera sig på det vis som den gjorde våren 2020, borde det även vara
möjligt att konfrontera den förödelse som utgör klimatförändringarna. Corona,
klimatet & det kroniska nödläget är en stridsskrift från en av världens främsta
tänkare i frågor om människans överlevnad. Andreas Malm kräver att tidens
krigstillstånd införs på permanent basis, för att möta en större och farligare
fiende. Det finns inte längre tid för förnekelse. ANDREAS MALM [f. 1977] är
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fil dr. i humanekologi vid Lunds universitet, författare och politisk aktivist. De
senaste två decennierna har han undersökt och debatterat klimatfrågan. Boken
Stormens utveckling, allmänt uppfattad som en av vår tids definierande
klimatskrifter, har också den nyligen utkommit på svenska.
Hinzugefügt am 4.1.2021, 13:39:13
Geändert am 4.1.2021, 13:40:01

Dagsfärskt 2020. De första hundra dagarna
Typ Buch
Autor Gunnar Stjernström
Verlag BoD
ISBN 978-91-7851-889-0
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Dagsvers om stort och smått ur nyhetsflödet i DN, NWT och Svt Nyheter;
Brexit, amerikanska primärval, Corona samt andra globala och lokala företeelser
kommenteras. Varje vers inspirerad av en rubrik, som också finns med som
inledning. Allt tillkommet respektive dag - därav titeln. Vem visste vid årets
ingång att världen skulle stanna i mars? Jag bestämde mig på nyårsdagen för en
vers om dagen och kunde då förstås inte veta vad de skulle komma att handla
om. Konceptet hade jag klart för mig, verserna skulle bottna i det dagliga
nyhetsflödet, men att detta nyhetsflöde efterhand så totalt skulle domineras av
Corona var naturligtvis okänt. Min avsikt var bara att utmana mig själv att skriva
kontinuerligt, eftersom jag tycker om att skriva. Ska jag gå och vänta på de
högtider då jag normalt får till det eller på att inspirationen ska rinna till, blir det
alldeles för sällan; det man tycker om vill man göra ofta. Sagt och gjort, jag satte
igång och när jag går i mål har jag ingen aning om. /Gunnar Stjernström
Hinzugefügt am 4.1.2021, 13:26:37
Geändert am 4.1.2021, 13:26:52

Dagsfärskt. 2020 2 Andra vågen. 133 dagsverser i realtid -dag för dag
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Gunnar Stjernström
Stockholm
BoD
978-91-7969-701-3
2020
libris.kb.se
Aktuella dagsverser som tar sin utgångspunkt i nyhetsrubriker från Dagens
Nyheter, Nya Wermlands-Tidningen och Svt Nyheter. Perioden sträcker sig från
10 april till 20 augusti 2020, vilket innebär att väldigt mycket handlar om
Corona, men det finns även annat; stort som smått, globalt och lokalt. Boken tar
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vid där den föregående volymen slutade och kommer att följas en avslutande del
om resten av året.
Hinzugefügt am 4.1.2021, 13:25:53
Geändert am 4.1.2021, 13:27:31

Defence transformation in Sweden : the strategic governance of pivoting
projects 2000-2010
Typ Buch
Autor Magnus Christiansson
Ort Stockholm
Verlag Santérus
ISBN 978-91-7335-058-7
Datum 2020
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

libris.kb.se
Defence transformation in Sweden
26.1.2021, 18:31:45
26.1.2021, 18:31:45

Tags:
Sverige, Sverige. Försvarsmakten, Strategiskt försvar, Sverige. Regeringen

Den biologiska vändningen : biologi och skogsvård, 1900-1940
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Jimmy Jönsson
Sverige
Lunds universitet, Institutionen för kulturvetenskaper
978-91-983690-9-0
2019
libris.kb.se
Den biologiska vändningen
26.1.2021, 18:29:55
26.1.2021, 18:29:55

Tags:
Sverige, Biologer-- historia, Skogsvård-- historia

Notizen:
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Diss. Lund : Lunds universitet, 2018

Det-konstruktioner i bruk : en systemisk-funktionell analys av satser med ickereferentiellt det i modern svenska
Typ Buch
Autor Kajsa Thyberg
Ort Göteborg
Verlag Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet
ISBN 978-91-87850-78-3
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Det-konstruktioner i bruk
Hinzugefügt am 25.1.2021, 15:55:49
Geändert am 25.1.2021, 15:55:49

Tags:
Svenska språket, Funktionalism (språkvetenskap), Modalitet (språkvetenskap), Semantik

Notizen:
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2020

Djurordlistan : svensk-engelsk-fransk-latinsk djurordlista : latinsk-svensk
ordlista
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Anzahl der Seiten
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
P. O. Jacobson
[Stockholm]
[Publit]
978-91-7773-116-0
2017
libris.kb.se
Djurordlistan
237
5.1.2021, 09:19:49
5.1.2021, 09:19:59

Tags:

01.02.2021, 10:57

Zotero-Bericht

52 of 87

zotero://report/library/items?itemKey=2PFIVSDL,NDPPP3NY,B9...

Djur

Drift
Typ Buch
Autor Jenny Holmqvist
Ort Stockholm
Verlag Forum
ISBN 978-91-37-15554-8
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung En storslagen berättelse som spänner över generationer och kontinenter. Eva
växer upp i Uppsala på fyrtiotalet, hon blir förälskad i en läkarstudent men
tvingas bryta upp och lämna Sverige. Marta i Thunder Bay, Kanada, på
sextiotalet, försöker förstå sin mammas försvinnande. James flyttar till San
Francisco på åttiotalet, och blir besatt av en man han möter på en fest. De tre
udda karaktärerna är sammanlänkade genom släktskap, men de är även bundna
till varandra genom sina begär, sin starka längtan efter intimitet och önskan att
höra hemma – men också ett sökande efter "det riktiga livet". ”Drift” är en
roman om förlust, begär och arv där detaljer påverkar det stora, öden speglar
varandra och historien både upprepar sig och förskjuts genom tiden.
Hinzugefügt am 25.1.2021, 10:59:30
Geändert am 25.1.2021, 10:59:30

Notizen:
= Debüt, Rez. Expressen, SvD

En skandinavisk järnvägskontraktörs karriär i Indien 1860–1867 :
ackumulering av socialt och kulturellt kapital som framgångsstrategi i en
kolonial kontext
Typ
Autor
URL
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Heruntergeladen am
Bibliothekskatalog
Kurztitel

Buch
Ingemar Gunnarsson
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-99057
Växjö
Linnaeus University Press
978-91-89283-20-6
2020
25.1.2021, 17:19:29
libris.kb.se
En skandinavisk järnvägskontraktörs karriär i Indien 1860–1867
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Hinzugefügt am 25.1.2021, 17:19:29
Geändert am 25.1.2021, 17:19:29

Tags:
Brittiska ockupationen av Indien 1765-1947, Sociala nätverk, Järnvägar, Imperialism, Socialt kapital

Notizen:
Licentiate avhandling Växjö: Linnéuniversitetet, 2020

En strimma av hopp : Klimatkrisen och det postfossila samhället
Typ Buch
Autor Staffan Laestadius
Verlag Verbal Förlag
978-91-89155-31-2
2021
libris.kb.se
Trots 30 år av internationella förhandlingar blir klimatkrisen allt djupare. Vi har i
bästa fall ett decennium på oss att undvika en katastrof. Men finns det något
hopp när inte ens Parisavtalets klimatmål ligger i närheten av att uppfyllas? I en
serie essäer undersöker Staffan Laestadius , professor emeritus i Industriell
utveckling vid KTH, vad som är nödvändigt, vad som ännu är möjligt och vad vi
redan kan i skapandet av ett postfossilt samhälle. Kan de gränser som planeten
sätter upp för vårt handlande förenas med liberalismens tankar om mänsklig
frihet och med föreställningen om ständig ekonomisk tillväxt? Kan vi förlita oss
på teknikutvecklingen när ny teknik ofta handlar om att reparera de skador vi
redan åsamkat planeten? Med hjälp av exempel och lärdomar från såväl äldre
civilisationers kollaps som tidigare industriella omvandlingar visar han att det
ännu finns en väg ut ur den fossilberoende moderniteten, till förmån för ett nytt
upplysningsprojekt – och en ny och annorlunda framtid. Staffan Laestadius är
professor emeritus i industriell utveckling vid Kungliga Tekniska Högskolan och
verksam i tankesmedjan Global Utmaning. Han har tidigare gett ut Klimatet och
välfärden (2013) och Klimatet och omställningen (2018). Den senare fick
omdömet ”årets bästa bok” av Lars Linder i Dagens Nyheter.
Kurztitel En strimma av hopp
Hinzugefügt am 12.1.2021, 11:02:33
Geändert am 12.1.2021, 11:03:05

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Fall in line : genus, kropp och minnena av det amerikanska inbördeskriget i
skandinavisk reenactment
Typ Buch
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Autor Marie Bennedahl
URL http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-93310
Ort Växjö
Verlag Linnaeus University Press
ISBN 978-91-89081-43-7
Datum 2020
Heruntergeladen am 25.1.2021, 17:19:11
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Med sammanfattning på engelska
Kurztitel Fall in line
Hinzugefügt am 25.1.2021, 17:19:11
Geändert am 25.1.2021, 17:19:11

Tags:
Skandinavien, Historiebruk, Genus (socialt kön), Amerikanska inbördeskriget 1861-1865, Lajv,
Queerteori, Scandinavia

Notizen:
Diss. Växjö: Linnéuniversitetet, 2020

Fika : made in Sweden
Buch
Stina Almroth
Magnus Skoglöf
[Södertälje]
Albertine Publishing
978-91-986285-0-0
2020
libris.kb.se
If Sweden conjures up an image of high tech, innovation, and reserved
individuals, this book introduces you to an entirely different side of this nation.
Technically coffee with pastry, fika may be Sweden&#39;s best kept secret. The
reader will discover how much more there is to fika than coffee and pastry. A
passionate home baker and researcher, Stina Almroth describes the many roles
that fika plays in Swedish life, both private and public. The book is for anyone
with a connection to or an interest in Sweden, or a fondness for coffee and
pastry. Written with love, it is an easy read with insights into Sweden, Swedes
and fika.
Kurztitel Fika
Anzahl der Seiten 113

Typ
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

01.02.2021, 10:57

Zotero-Bericht

55 of 87

zotero://report/library/items?itemKey=2PFIVSDL,NDPPP3NY,B9...

Hinzugefügt am 4.1.2021, 15:39:33
Geändert am 4.1.2021, 15:40:58

Tags:
Sverige, Matkultur, Bakverk, Kaffe, Kakor

Finn Olars
Typ Buch
Autor Karin Zetterqvist
Ort Mjölby
Verlag Atremi
ISBN 978-91-7527-258-0
Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Vid Finn Olars i Holsåker, Dala-Floda, fanns ett flertal gamla timmerbyggnader,
rester efter den gård som en gång funnits där. Kvar finns nu bara loftboden från
mitten av 1500-talet . Tack vare lokalt engagemang har loftboden kunnat bevaras
och blivit förklarad som byggnadsminne. Loftboden är ett exempel på den
tusenåriga timmerkonsten i Dalarna och bidrar förhoppningvis till medvetenhet inte minst bland uppväxande generationer - om värdet av våra gamla byggnader.
Och hur såg gården ut en gång? Vilka var människorna som levde där och hur
var deras liv? Denna skrift berättar historien om Finn Olars, vilka som levde där
och vad som nu finns kvar.
Anzahl der Seiten 56
Hinzugefügt am 5.1.2021, 08:51:36
Geändert am 5.1.2021, 08:51:54

Tags:
Byggnadshistoria, Sverige-- Dalarna -- Dala-Floda, Timmerhus-- historia

Flygarminnen från Tornedalen och finska Lappland under andra världskriget
Typ
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Buch
Alvar Glendor
Ulf Glendor
[Linköping]
[Ulf Glendor]
978-91-519-1725-2
2019
libris.kb.se
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Anzahl der Seiten 218
Hinzugefügt am 5.1.2021, 08:43:49
Geändert am 5.1.2021, 08:44:05

Tags:
Sverige, Finland, Andra världskriget 1939-1945, Flygofficerare, Flygspaning, Glendor, Alvar,
1912-1989

Friheten innanför murarna : texter från Mariefreds anstalt
Typ Buch
Autor Magnus Utvik
Ort Strängnäs
Verlag Strängnäs bibliotek
978-91-980162-3-9
2020
libris.kb.se
Sex män dömda för grova brott, skriver ärligt och avskalat om sina liv. De
berättar ”den sanna historien” om livet bakom stängsel och murar långt ifrån
tidningarnas löpsedlar och människors förutfattade meningar. Men texterna är
också vittnesmål om friheten i att skriva. Som en av de dömda, Jakob B,
uttrycker det: ”Att skriva är ett verktyg, en nyckel. Det tar mig in i en helt annan
värld där jag kan bestämma själv. Jag är helt enkelt fri”. Texterna är starka,
utlämnande och djupt berörande. Och kanske för någon, provocerande.
Kurztitel Friheten innanför murarna
Hinzugefügt am 5.1.2021, 14:49:59
Geändert am 5.1.2021, 14:50:23

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Biografi, Fängelseliv, Fångar, Skriftlig framställning

"Gå eller rulla - alla vill knulla!" : funktionsrättsaktivism i nyliberala landskap
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Buch
Mikael Mery Karlsson
Lund
Arkiv förlag
978-91-7924-346-3
2020
libris.kb.se
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Zusammenfassung Den här studien analyserar mötet mellan den sexualpolitiska rörelsen och
funktionsrättsrörelsen i kampen för allas rätt till sexualitet och intimitet oavsett
kroppsfunktionalitet.
Kurztitel "Gå eller rulla - alla vill knulla!"
Hinzugefügt am 21.1.2021, 11:51:59
Geändert am 21.1.2021, 11:51:59

Tags:
Sverige, Politiska aktivister, Personer med funktionsnedsättning och sexualitet-- politiska aspekter

Notizen:
Diss. Lund : Lunds universitet, 2020

Gamla gårdar i Nittsjö
Typ
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Anzahl der Seiten
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Bengt Pershagen
Anders Laggar
[Nittsjö]
Nittsjö bystugeförening
978-91-519-1513-5
2020
libris.kb.se
235
4.1.2021, 14:58:05
4.1.2021, 14:58:15

Tags:
Gårdar-- historia, Sverige-- Dalarna -- Nittsjö

Genusperspektiv på arbetsrätten : en annan historia
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel

Buch
Catharina Calleman
Uppsala
Iustus förlag
978-91-7737-114-4
2020
libris.kb.se
Genusperspektiv på arbetsrätten
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Hinzugefügt am 5.1.2021, 16:49:43
Geändert am 5.1.2021, 16:49:43

Tags:
Sverige, Kvinnor på arbetsmarknaden, Arbetsrätt-- genusaspekter

Notizen:
Andra upplagan

Gotlands landskyrkor
Typ Buch
Autor Kristina Berglund
Ort [Visby]
Gotlandsboken AB
978-91-85803-60-6
2020
libris.kb.se
Gotlands landskyrkor Med inspiration av Johnny Roosvals kartläggning av de
gotländska kyrkorna redovisas de förändringar som skedde i stiluppfattningar
under perioden 1100-1300-talen.
Hinzugefügt am 5.1.2021, 14:54:42
Geändert am 5.1.2021, 14:54:42

Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Sverige-- Gotland, Kyrkoarkitektur-- historia, Kyrkor-- historia, Medeltiden, Kyrkoinventarier-historia

Handskriften som historiskt vittne [Elektronisk resurs] fornsvenska
samlingshandskrifter - miljö och funktion
Typ
Darsteller
Darsteller
Datum
Extra
Bibliothekskatalog
Format

58 of 87

Tonaufnahme
Jonas Carlquist
David Zetterstad
2019
Place: Johanneshov Publisher: MTM
libris.kb.se
1 CD-R
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Zusammenfassung Digital talbok (DAISY 2.02), text och ljud Inläst ur: Stockholm : Sällsk. Runica
et mediaevalia, 2002. ISBN 91-88568-13-X, 978-91-88568-13-7 (genererat)
Boken ingår i serien: Runica et mediaevalia. Opuscula ; 6 Speltid: 9 tim., 39
min.; 158 s Tillgänglig för personer med läsnedsättning enligt § 17
Upphovsrättslagenhttp://www.mtm.se/om-oss/uppdrag-ochlagar/upphovsrattslagen/ Filstorlek: 200 MB.
Hinzugefügt am 26.1.2021, 16:55:43
Geändert am 26.1.2021, 16:58:05

Notizen:
= gehört zu Serie´,die wir kaufen: Boken ingår i serien: Runica et mediaevalia. Opuscula ; 6

Hård mot de hårda True crime - En bok om brott
Typ
Autor
Verlag
Datum

Buch
Jeanette kirjoittaja Björkqvist
Förlaget M
2020

Zusammenfassung Finnlandschweden- År 2006 fick Finland sin första dom i ett
människohandelsfall där en ung, estnisk kvinna utnyttjats sexuellt. Under de
veckor hon såldes i Helsingfors betalade hundratals män för henne, trots att det
var uppenbart att hon låg efter i sin psykiska utveckling. Den fällande domen har
följts av fler, men på det hela taget har Finland hellre dömt för koppleribrott än
människohandel - också då fallen utretts som människohandel. I den här boken
öppnar kriminalöverkonstapel Kenneth Eriksson vid Helsingforspolisen upp
bakgrunden och det konkreta polisarbetet bakom era av de mest
uppmärksammade sexhandelsfallen. Vi får lära känna en överkonstapel som
dessutom jagat våldsamma inbrottstjuvar, heroinstinna bankrånare och
aggressiva medlemmar i motorcykelgäng som Cannonball och Bandidos. Vi får
också möta en far som förlorar sin son i en plötslig sjukdomsattack, med
påföljden att fadern gräver ner sig ännu djupare i sitt arbete. Kenneth Eriksson
har ansetts vara en av Helsingforspolisens effektivaste brottsutredare. När han
2019 meddelade att han går i pension ville laglydiga medborgare utlysa
nationellt kristillstånd - mången brottsling däremot andades ut. Kenneth
Erikssons framfart har varit kontroversiell, effektiv, hyllad och omtvistad.
Hinzugefügt am 7.10.2020, 11:58:34
Geändert am 7.1.2021, 09:25:01

Anhänge
Hård mot de hårda True crime - En bok om brott | Anders-biblioteken | Finna.fi

Havets bildspråk : galjonsfigurer och symboler
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Typ Buch
Autor Kurt Almqvist
Autor Svante Helmbaek Tirén
Autor Ola Torkelsson
Ort [Stockholm]
Verlag Bokförlaget Stolpe :
ISBN 978-91-985237-8-2
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Vattenvägen var länge den mest naturliga färdvägen, och skeppen som
människor reste med fungerade även som uttryck för ägarens status och makt.
Denna antologi presenterar ett antal infallsvinklar på de många symboler och
konstnärliga uttryck som finns på fartyg, tillsammans med nytagna foton och ny
kunskap om galjonsfigurerna.
Kurztitel Havets bildspråk
Hinzugefügt am 5.1.2021, 15:51:48
Geändert am 5.1.2021, 15:51:48

Tags:
Galjonsfigurer, Träskulpturer, Båtutsmyckning, Fartyg-- estetiska aspekter, Galjonsbilder

Helgmålsringning : en klang i folkdjupet : helgmålsringning i Sveriges
Television 50 år
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

60 of 87

Buch
Elisabeth Öhman
Karlstad
Votum
978-91-89021-19-8
2020
libris.kb.se
Här berättas historien om klockklangen genom en kameralins, samtidigt som tvprogrammet Helgmålsringning uppmärksammas och hyllas. Det är ett av SVT:s
äldsta program som har en fast plats i tv-tablån varje lördagskväll sedan
1970.Helgmålsringning - en klang i folkdjupet värnar om grundtanken med
helgsmålet. Frågan är högst aktuell: Är det dags för vilodagens renässans? Att
höra klockorna ringa in helgen på lördagskvällen är en tradition som berör oss i
själen. Kanske är det den kraftiga klockklangen som på sitt ålderdomliga,
analoga sätt får oss att förstå budskapet som generationer lyssnat till i långa
tider: signalen för en efterlängtad paus i vardagens hektiska tempo. Läs om hur
programidén startade i televisionens barndom, träffa tv-producenter, tv-tittare
och kyrkliga företrädare. Vi lyssnar till personliga minnesbilder och tittarröster
från hela landet och tar del av aktuella händelser som illustrerar
samhällsutvecklingen. Vi följer arbetet bakom kameran och får veta mer om
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kyrkklockor och klockringningsseder. Tillsammans gör vi en tidsresa genom
Sverige som visar utvalda program från omtyckta inspelningsplatser under fem
decennier. Dessutom hälsar vi på i kyrkorum med teman för eftertanke och
stillhet. Elisabeth Öhman är född i sörmländska Nyköping och har en bakgrund
som copywriter, frilansjournalist och skribent. Hon arbetar numera heltid som
författare och har gett ut romanerna Drottningklockan, Renässansringen och
Pärlbroschen om den äventyrliga urmakaren Aron Pettersson,
faktareportageboken Svenska Ostron - havets juveler samt novellantologin
Novellhotellet. Elisabeth bor i byn Gillberga på norra Öland.
Kurztitel Helgmålsringning
Anzahl der Seiten 185
Hinzugefügt am 4.1.2021, 15:19:58
Geändert am 4.1.2021, 15:20:54

Tags:
Sverige, Sveriges television, Helgmålsringning (tv-program), Religiösa tv-program-- historia

Historisk dräkt – inifrån och ut. Kvinnodräkten i norra Europa 1360–1415
Typ
Autor
Autor
Verlag
Datum
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Peter Ahlqvist
Maria Neijman
Chronocopia Publishing
2020
11.1.2021, 16:46:01
11.1.2021, 16:46:37

Hösten 70 : na-na-na-na, na-na-na-na, he-e-ej Hammarby!
Buch
Jonas Cederquist
Magnus Hagström
Västerås :
Idrottsförlaget i Västerås AB ;
978-91-88483-24-9
2020
libris.kb.se
Det här är berättelsen om symbiosen mellan ett fotbollslag och dess fans. Om
hur supportrar hämtar inspiration från engelsk klubbfotboll och går från att vara
åskådare till att bli aktörer. Och om hur Hammarby äntligen etablerar sig som
allsvenskt lag efter decennier av tillfälliga gästspel.
Kurztitel Hösten 70

Typ
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

61 of 87
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Hinzugefügt am 4.1.2021, 15:03:43
Geändert am 4.1.2021, 15:03:43

Tags:
Sverige-- Stockholm, Fotbollsklubbar, Fotboll, Fotbollssupportrar, Hammarby fotboll

I hövdingens kök? : Arkeologisk undersökning i Gamla Skogsby oktober 2019
Typ Buch
Autor Ludvig Papmehl-Dufay
URL http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-96412
Ort Kalmar
Datum 2020
Heruntergeladen am 25.1.2021, 15:53:16
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel I hövdingens kök?
Anzahl der Seiten 124
Hinzugefügt am 25.1.2021, 15:53:16
Geändert am 25.1.2021, 15:53:21

Jakten på en mördare
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Tobias Barkman
[Stockholm]
Albert Bonniers förlag
978-91-0-018790-3
2020
libris.kb.se
Per-Åke Åkesson är nyutnämnd kriminalchef i ett svenskt polisdistrikt som inte
drabbats av ett spaningsmord på tio år. Då försvinner en 17-årig flicka från en
gård ute på landet. Åkesson och hans utredare dras in i en våg av mord som
huvudsakligen drabbar kvinnor. Samtidigt, i granndistriktet, har polisen
misslyckats med att lösa mordet på tioåriga Helén Nilsson i Hörby. Jakten på
en mördare är en reportagebok om en av Sveriges skickligaste mordspanare
under en viktig epok i svensk polishistoria. En tid av omorganisationer,
kriminaltekniska framsteg och ökad professionalisering men också en tid då
polisen tappat räkningen på alla ouppklarade mord. Boken handlar om Per-Åke
Åkesson, en ovanligt skicklig kriminalkomissarie som löst samtliga mordfall
han varit spaningschef för. Det är polisarbetet, mördarjakten, som står i fokus,
med Per-Åke Åkesson som huvudperson och hans utredare som bifigurer.
Boken påminner till formen om en deckare, men här skildras svenskt polisarbete
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så som det ser ut i verkligheten. Den innehåller avslöjande detaljer om polisiära
misstag och spelet kring utredningarna och den ger inblick i de mörka sidor av
samhället som vanligtvis inte kommer till allmänhetens kännedom. Här får vi
också för första gången den kompletta bilden av hur mordet på Helén Nilsson
löstes. Boken är också ett historiskt dokument över svenskt polisarbete. Hur
fungerar polisens tipshantering och samarbetet över myndighetsgränserna? Hur
löser polisen spaningsmord? Och vad händer när medborgarna känner att polisen
sviker? Via Per-Åke Åkesson får vi uppleva en verklig mördarjakt inifrån.
Hinzugefügt am 5.1.2021, 14:59:19
Geändert am 5.1.2021, 14:59:19

Tags:
Hörbymordet 1989, Mordutredning-- historia -- Sverige -- Skåne -- 1990-talet -- Sekelskiftet 2000,
Polisarbete-- historia -- Sverige -- Skåne -- 1990-talet -- Sekelskiftet 2000

Kalender 2021 för dig som fortfarande orkar skämta om corona, politik och
konstiga dieter
Buch
Ylva Liljeholm
Spiralband
eddy.se ab
978-91-88929-38-9
2020
libris.kb.se
- Får man skämta om Corona? - Absolut inte. Öl är något heligt! - Kan man
driva med Trump, nu när han är en föredetting? - Trump vem då??? - Om man
träffar på en unge som äter allt -så fattar man direkt att det är en utomjording. I
Kalender 2021 för dig som fortfarande orkar skämta om Corona, politik och
konstiga dieter möter ni huvudfotingar som tar tempen på nutiden, lika beredda
på att leverera en smart kommentar som en trigger-happy trumpanhängare är att
skjuta från höften. Huvudfotingarna ser med skepsis på det mesta och de flesta
alltifrån nyvaxade ben och kastade handdukar till preppers och Björn Ranelid.
De må vara enkla till sin form men deras förmåga att kommentera samtiden
visar på magnifik fingertoppskänsla. En gång i veckan levererar de en utsaga om
vår tid här och nu med ambitionen att milt sparka åt alla väderstreck. Särskilt
uppåt.
Anzahl der Seiten 53
Hinzugefügt am 4.1.2021, 11:45:48
Geändert am 4.1.2021, 13:28:50

Typ
Autor
Band
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Samhälle, politik och debatt
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Kulturarvet och makten : om arkitektur, byggnadsvård och nyliberalism
Typ Buch
Autor Peter Sundborg
Ort [Stockholm]
Verlag Vulkan
ISBN 978-91-89179-87-5
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung VILKA HAR MAKTEN ÖVER KULTURARVET? Makten över kulturarvet
ligger inte bara i händerna på museer och andra offentliga institutioner, den
ligger också i händerna på fastighetsägare, byggvaruhus, entreprenörer,
kommunpolitiker och privatpersoner. Makten över kulturarvet hanteras på olika
sätt. I boken analyseras kommersialismen, postmodernismen, nyliberalismen
och Riksantikvarieämbetets nya bevarandeideologi. VEM SKAPAR
KULTURARV? Vem bestämmer att en viss byggnad eller ett visst föremål görs
till kulturarv? En del kulturarv skapas genom att de får en slags status. Till
exempel ett byggnadsminne. När ett museum får ett föremål i sina samlingar blir
föremålet i allmänhet ett kulturarv. Så har det hittills varit. Men i framtiden
kommer kanske kulturarv att vara helt andra saker. Kulturarvs-Sverige håller på
att ruskas om och förändringar är på gång. Frågan: Vem skapar kulturarv?
kommer att bli svårare att besvara i framtiden. Vi har kanske inte ens en
gemensam värdering av vad som är kulturarv.
Kurztitel Kulturarvet och makten
Hinzugefügt am 5.1.2021, 15:26:46
Geändert am 5.1.2021, 15:26:46

Tags:
Sverige, Kulturmiljöer, Kulturarv, Kulturarvsbrott, Kulturarvsskydd

Kulturella och kreativa näringar - vad är det? : örnarna och myrstacken
Typ
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
David Karlsson
Lotta Lekvall
Göteborg
Nätverkstan
978-91-86717-17-9
2020
libris.kb.se
Kulturella och kreativa näringar - vad är det?
26.1.2021, 16:49:34
26.1.2021, 16:49:34
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Tags:
Kultur-- ekonomiska aspekter

Kungliga släktband : kungar, drottningar, frillor och deras barn
Typ Buch
Autor Ulf Sundberg
Ort Lund
Verlag Historiska media
ISBN 978-91-7789-038-6
Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Kungliga släktband är den kompletta boken om de svenska kungafamiljerna från
Gustav Vasa till vår nuvarande kung Carl XVI Gustaf. Boken innehåller även
den första fullständiga redogörelsen över kungliga älskarinnor (frillor) och
utomäktenskapliga barn.
Kurztitel Kungliga släktband
Anzahl der Seiten 319
Hinzugefügt am 5.1.2021, 14:41:10
Geändert am 5.1.2021, 14:41:32

Tags:
Kungahus-- historia -- Sverige

Magnus Erikssons stadslag enligt Mariestads-handskriften (KB, B 129)
Typ
Autor
Autor
Reihe
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Anzahl der Seiten
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Anita Eldblad
Per-Axel Wiktorsson
Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 1401-7725 ; 99
Skara
Missalestiftelsen
978-91-979936-2-3
2019
libris.kb.se
476
26.1.2021, 18:35:31
26.1.2021, 18:35:59

Tags:
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Sverige-- Västergötland, Lagar-- historia, Mariestad

Matrikel för Skara Trivial Schola [1749-1809] uprättad til följe af Ven.
consistorii resolution d. 18. oct. 1749.
Typ Buch
Autor Per-Ola Räf
Reihe Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 1401-7725 ; 102
Verlag Föreningen för Västgötalitteratur
ISBN 978-91-978079-8-2
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Biografiska uppgifter om de 2 635 eleverna vid Skara Skola mellan 1749-1809.
Anzahl der Seiten 848
Hinzugefügt am 26.1.2021, 18:33:16
Geändert am 26.1.2021, 18:34:07

Tags:
Elever, Sverige-- Västra götaland -- Skara

Mer väsenologi : en lättbegriplig vetenskapligt grundad faktabok om väsen i
nordisk folktro
Typ
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Ingela Korsell
Reine Rosenberg
Stockholm
Natur & Kultur
978-91-27-16692-9
2020
libris.kb.se
Mer väsenologi
4.1.2021, 14:55:24
4.1.2021, 14:55:24

Tags:
Norden

Notizen:
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= Kinderbuch!

Miljöpolitikens villkor
Typ Buch
Autor Sverker C. Jagers
Autor Simon Matti
Ort Lund
Verlag Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-11854-3
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Varför uppkommer miljöproblem? Hur har synen på miljöproblem förändrats
över tid? Hur har det påverkat politikens samtidiga utveckling? Vilka strukturer,
processer och aktörer är inblandade i försöken att komma tillrätta med
miljöproblematiken? Med utgångspunkt i miljö- och hållbarhet- sproblem som
grundar sig i samarbetssvårigheter eller kollektiva problem ges här en detaljerad
och heltäckande bild av hur det miljöpolitiska systemet fungerar - från den
globala nivåns aktörer och strukturer till den enskilda individens attityder och
beteende. Miljöpolitikens villkor är en grundbok för kurser där miljö- och
hållbarhetspolitik utgör antingen ett inslag eller en huvuddel, oavsett studenternas tidigare förkunskaper inom stats- eller samhällsvetenskap.
Hinzugefügt am 13.1.2021, 09:35:30
Geändert am 13.1.2021, 09:36:36

Tags:
Miljöpolitik

Notizen:
Upplaga 1

Mitt liv som myntsamlare
Typ
Autor
Reihe
Ort
Verlag
Datum

Buch
Rolf Sandström
Göteborgs numismatiska förenings småskrifter, 0280-7181 ; 33
Göteborg
Göteborgs numismatiska förening
2020
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Bibliothekskatalog libris.kb.se
Anzahl der Seiten 125
Hinzugefügt am 25.1.2021, 15:55:55
Geändert am 25.1.2021, 15:56:14

Tags:
Sverige-- Göteborg, Mynt, Numismatik, Samlarverksamhet, Sandström, Rolf, 1934-

Mora Venerns Jernväg, MVJ Persberg-Vansbro på Inlandsbanan 1890-1969
Typ Buch
Autor Siv Norling
Ort [Stockholm]
Verlag Trafik-nostalgiska förlaget
ISBN 978-91-88605-47-4
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Författaren beskriver järnvägens byggnader, lastplatser, hållplatser och stationer
och vilken betydelse de haft i dessa skogstrakter.
Anzahl der Seiten 113
Hinzugefügt am 5.1.2021, 15:52:20
Geändert am 5.1.2021, 15:52:28

Tags:
Sverige-- Värmland, Sverige-- Dalarna, Inlandsbanan, Järnvägsstationer-- historia

Mössor och människor : CTH hatt- och mössfabrik 1885-2004
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

68 of 87

Buch
Ann-Louise Ebberstein
[Borlänge]
CTH vänförening
978-91-519-6526-0
2020
libris.kb.se
"Mössor och människor" är en berättelse om livet på CTH hatt- och mössfabrik
1885– 2004. Om de män, men framför allt hundratals kvinnor som bidragit till
sin familjs försörjning i en bruksort där järn- och pappersindustrin dominerade. I
skuggan av Domnarvets Jernverk och Kvarnsvedens Pappersbruk har en
betydelsefull del av Borlänges arbetarhistoria skapats – en historia som inte
berättats tidigare. "När strömmen till symaskinerna bröts den 11 november 2004
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klockan 16.05 såg det ut som det alltid gjort på CTH hatt- och mössfabrik. Kvar
vid symaskinerna, i ekgolvets urgröpningar, låg dammet från ylletygerna samlat.
På bordet intill stod en halvdrucken kopp med kallnat kaffe. Genom ett fönster,
som någon glömt stänga, kom en svag vind. En närmare 120-årig epok hade nått
vägs ände." Ann-Louise Ebberstein, uppväxt på "bruket" i Borlänge har skrivit
fyra böcker; Borlänge Energis historia, Faluns vattenhistoria, Stora Tuna kyrka
550 år samt Mössor och Människor. "Jag bara måste få berätta om de människor
som har varit med och skapat den tid vi nu lever i", säger hon om sin senaste
bok.
Kurztitel Mössor och människor
Hinzugefügt am 5.1.2021, 14:46:19
Geändert am 5.1.2021, 14:46:19

Tags:
CTH hatt- och mössfabrik, Hattar-- framställning, tillverkning etc. -- historia, Mössor-- framställning,
tillverkning etc. -- historia, Sverige-- Dalarna -- Borlänge

Några wijsor om Antichristum [1536] samt handskrivna tillägg : utgåva med
inledande kommentarer
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Kurztitel
Anzahl der Seiten
Hinzugefügt am
Geändert am

Otfried Czaika
[Helsingfors] :
Finska kyrkohistoriska samfundet ;
978-91-86681-42-5
2019
libris.kb.se
1536 (förmodligen) utkom i Stockholm ett litet häfte med polemiska visor
riktade mot den romerska kyrkan. Titeln är Några Wijsor om Antichristum. Idag
finns enbart två exemplar bevarade som dock intressant nog representerar två
olika upplagor. I båda exemplaren finns dessutom en del handskrivna tillägg,
främst psalmtexter, både kända och hittills okända psalmer från 1500-talet.
Några wijsor om Antichristum [1536] samt handskrivna tillägg
168
26.1.2021, 18:34:39
26.1.2021, 18:34:50

Tags:
Antikrist, Psalmer

När larmet går är det dags att vakna! : till Sveriges försvar
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Typ Buch
Autor Ruben Agnarsson
Ort [Örebro]
Verlag Sjöbergs Förlag
ISBN 978-91-88927-27-9
Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel När larmet går är det dags att vakna!
Hinzugefügt am 5.1.2021, 15:30:29
Geändert am 5.1.2021, 15:30:29

Tags:
Sverige, Försvarspolitik

Östgötakoftor : stickat kulturarv från 1940-tal
Typ
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Ann-Sofie Svansbo
Anna Lindqvist
[Linköping]
Östergötlands läns hemslöjdsförening
978-91-519-5499-8
2020
libris.kb.se
Östgötakoftor
5.1.2021, 16:33:12
5.1.2021, 16:33:12

Tags:
Stickning, Sverige-- Östergötlands län

Palladium 1920-2020
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Buch
Ingrid Petersson
[Kristianstad]
Musik i Syd
978-91-519-4363-3
2020
libris.kb.se
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Zusammenfassung Huset Palladium i Malmö fyller 100 år! När glas- och porslinsdirektören Gustaf
Löfberg ville expandera blev det inte bara en ny butik utan ett helt hus med
Biograf och Konsertsalong, Kafé och Restaurant. Invigningen av Palladium den
26 februari 1920 var en fullsatt, festlig och påkostad kväll. Men så var det också
stadens största och pampigaste biograf som öppnade – Malmös absoluta
premiärbiograf med 1044 platser och egen orkester! Idag är Palladium en scen
för musik och dans där Musik i Syd och Dansstationen fortsätter i Gustaf
Löfbergs anda, med fantastiska föreställningar i anrik atmosfär under de
gnistrande kristallkronorna.
Hinzugefügt am 5.1.2021, 14:55:17
Geändert am 5.1.2021, 14:55:17

Tags:
Sverige-- Skåne -- Malmö, Biografer-- historia, Nöjeslokaler-- historia, Palladium (Malmö), Teatrar-historia

Notizen:
Första upplagan

Präster, patroner och andra personer : människoöden på Gotland
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Kurztitel
Anzahl der Seiten
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Torsten Gislestam
Stockholm, Sverige
BoD - Books on Demand
978-91-7699-344-6
2019
libris.kb.se
Åtskilliga är de människoöden som kan plockas fram ur våra arkiv. Den här
boken speglar ett antal personer på Gotland under 17- och 1800-talen. Det rör
såväl bönder och torpare som präster och biskopar. Tyngdpunkten ligger i
människoöden på södra Gotland och många märkliga öden presenteras boken.
Präster, patroner och andra personer
164
5.1.2021, 15:48:30
5.1.2021, 15:48:45

Tags:
Biografi, Sverige-- Gotland
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Rituella rum och heliga platser : historiska, samtida och litterära studier
Typ Buch
Autor Daniel Lindmark
Autor Anders Persson
Ort Skellefteå
Verlag Artos
ISBN 978-91-7777-151-7
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung De nio delstudierna i denna bok utforskar på olika sätt hur människor skapar,
använder och förhåller sig till rituella rum och heliga platser. De fyra första
kapitlen har en historisk dimension.De två avslutande kapitlen har
litteraturvetenskaplig inriktning. Boken Rituella rum och heliga platser ingår i
forskarnätverket REHN:s skriftserie Studies on the Religious History of the
North.
Kurztitel Rituella rum och heliga platser
Hinzugefügt am 26.1.2021, 18:31:18
Geändert am 26.1.2021, 18:31:18

Tags:
Heliga platser, Kyrkorummet, Religiösa byggnader

Runor : mästarens handbok
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

72 of 87

Buch
Lars Magnar Enoksen
Lund
Historiska Media
978-91-7789-408-7
2020
libris.kb.se
Vad kan du om runor? Förundras du av de gåtfulla inristningarna från forntiden?
Har du försökt att tolka runskrift? Sveriges främste runmästare Lars Magnar
Enoksen har skrivit en ny handbok i konsten att läsa och förstå runor.
Lättförståeligt, underhållande och spännande skildras samtliga historiska
tidsepokers runtecken. Som läsare kommer du att lära dig läsa, skriva och tolka
den urnordiska skriften. Lars Magnar Enoksens nya bok Runor blir ett
välkommet tillskott för den historieintresserade allmänheten. »En omfattande
genomgång av runtecknen från urgermansk tid till 1500-talet ... omsorgsfull och
gedigen ... Innehållet på ett antal runstenar presenteras på ett lättillgängligt sätt
... Här finns också några bra sammanställningar av vanligt förekommande ord på
ristningarna.« Bibliotekstjänst
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Kurztitel Runor
Hinzugefügt am 4.1.2021, 15:01:00
Geändert am 4.1.2021, 15:01:12

Tags:
Runor, Fornnordiska språk

Notizen:
= zu populärwissenschaftlich?

Samla samtid : insamlingspraktiker och temporalitet på kulturhistoriska museer
i Sverige
Typ
Autor
URL
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Heruntergeladen am
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Elin Nystrand von Unge
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-172989
[Stockholm]
Vulkan.se
978-91-89059-30-6
2019
15.1.2021, 12:13:01
libris.kb.se
Samla samtid
15.1.2021, 12:13:01
15.1.2021, 12:13:01

Tags:
Sverige, Förvärv (museer), Kulturhistoriska museer, Samtidsdokumentation

Notizen:
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2019

Sanningen som politisk slagfält : hur kampen om kunskapen förändrar
demokratin
Typ Buch
Autor Ulf Bjereld
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Autor Marie Demker
Ort [Stockholm]
Verlag Timbro förlag
ISBN 978-91-7703-225-0
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Vem ska ha rätten att avgöra vad som är sant och vad som är falskt? Hur kan alla
medborgares rätt till kunskap garanteras? Och vilken auktoritet har kunskapen
som grund för politiska beslut?
Kurztitel Sanningen som politisk slagfält
Hinzugefügt am 5.1.2021, 16:35:26
Geändert am 5.1.2021, 16:35:26

Tags:
Politisk kultur, Demokrati, Lögn-- politiska aspekter, Massmedia-- politiska aspekter, Sanning-politiska aspekter

Selmapriset 2020 går till Tomas Kindenberg för Här var det mörkt
Typ Blog-Post
URL https://www.boktugg.se/2020/05/14/selmapriset-2020-gar-till-tomaskindenberg-for-har-var-det-morkt/
Datum 2020-05-14T05:00:00+00:00
Heruntergeladen am 22.12.2020, 15:36:11
Sprache sv-SE
Zusammenfassung Egenutgivaren Tomas Kindenberg belönas med årets Selmapris för bästa
egenutgivna bok. Han skänker hela prissumman på 20 000 kronor till Läkare
utan gränser.
Titel des Blogs Boktugg.se
Hinzugefügt am 22.12.2020, 15:36:11
Geändert am 22.12.2020, 15:36:11

Notizen:
= Selmapriset instiftades 2014 som Sveriges första stora författarpris för egenutgivna böcker. Målet är
att belöna bästa egenutgivna bok och samtidigt öka intresset för egenutgivna böcker bland allmänheten
och i media – priset delas ut av Vulkan som enligt egen uppgift är störst i Norden inom egenutgivning.
= bei der Erwerbungrunde hatten wir gesagt, dass wir die Preisträger mit ?/ versehen

Anhänge
Snapshot
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Ser du dette?: roman
Typ Buch
Autor Sigrid Agnethe Hansen
Ort Oslo
Verlag Samlaget
ISBN 978-82-340-0180-2
Datum 2020
Signatur Hansen, b Han, Han, u Han, NA/A 2020:3253, H, 839.82 Han:Ser, 839.82 Han
Bibliothekskatalog bibsys-almaprimo.com
Sprache nno
Zusammenfassung Sterk debut om nakenbilete på avvegar. Anna har flytta til ein ny stad. Men eit
rykte kan reise fortare enn ein bil kan køyre. Eit rykte bryr seg verken om
kilometer, fart eller reiserute. Eit rykte vil berre fort fram. Og det vil nå så
mange som mogleg. Anna har reist frå eit rykte. Ho må starte på nytt. Med ny
skule og nye venner. Korleis klarer ho å handtere det nye livet når ho heile tida
fryktar at fortida skal avsløre henne? «Ser du dette?» handlar om Anna og eit
nakenbilete som blir spreidd på nettet. Om å gi hjartet sitt til ein som tråkkar det
i tusen knas. Om å vere 15 år og tore å stole på nokon igjen.
Kurztitel Ser du dette?
Hinzugefügt am 15.1.2021, 12:26:06
Geändert am 15.1.2021, 12:26:06

Tags:
Kjærlighet; Kjærleik; Svik; Svik; Sosiale medier; Sosiale medium; Vennskap; Vennskap

Skrivande och blivande : konstruktioner av skönlitterärt skrivande i handböcker
och läromedel 1979-2015
Typ
Autor
URL
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Heruntergeladen am
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Sofia Pulls
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-156119
Umeå
Umeå universitet
978-91-7855-018-0
2019
15.1.2021, 12:19:33
libris.kb.se
Sammanfattning: The focus of this study is descriptions of literary writing in
pedagogical texts. The aim is to analyse how writing and writing subjects are
constructed in pedagogical texts on writing published in Sweden between
1979 and 2015. The analysed texts comprise three different kinds: handbooks
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for creative writing, textbooks for upper secondary school and textbooks for
teachers of writing. In the thesis the constructions of writing and writing
subjects are connected to different discourses of writing as well as ideological
tendencies in society. The study starts by reviewing relevant research about
writing in school, in leisure time or in the field of creative writing. Roz
Ivanič’s framework for analysing discourses of writing is presented and
expanded with two further discourses: the discourse of support and the market
discourse. Furthermore, theoretical perspectives from Michel Foucault,
Zygmunt Bauman and Richard Sennett are presented. In the analysis constant
and changing norms of writing are discussed in relation to the presented
framework and theoretical perspectives. The analysis reveals the close
connection between the writer and the written text, in the handbooks and in
Strömquist’s Skrivprocessen . To succeed as a writer one needs to start from
one’s own experiences, since it is crucial to put something personal, a part of
oneself, into the writing. At the same time writing is said to create the writing
subject, which means that one should both find – or create – and express the
self through writing. After this, writing as either work or play, and the purpose
of writing, are analysed. Chapter three discusses the handbooks and is
chronologically structured. While writing during the 1980s was constructed as
a political act, in recent years it is instead constructed as an activity aimed at
finding happiness or making money. Chapter four analyses the textbook
Svenska timmar and shows how literary writing was a key part of textbook
writing in 1989, but is almost non-existent in the textbook from 2011. The
construction of the writing subject goes from the playful and creative writer, to
a writer concerned with being correct and writing accurately. In chapter five
the results are linked to tendencies in society. The changes in the constructions
of literary writing can be seen as part of a neo-liberal, individualized ideology,
as well as an exception from, or counterpart, to the same. The final chapter
concludes by discussing the constructions of writing and writing subjects,
focusing on the connection between writing and reading – and the handbook
as a genre.
Kurztitel Skrivande och blivande
Hinzugefügt am 15.1.2021, 12:19:33
Geändert am 15.1.2021, 12:19:33

Tags:
Läromedel, Litteraturvetenskap, Subjektivitet, Ideologi, Didaktik, Handböcker, Kreativt skrivande

Notizen:
Diss. Umeå : Umeå universitet, 2019

Soledad Peñas melodram : roman
Typ Buch
Autor Linus De Faire
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Ort [Stockholm]
Verlag Albert Bonniers förlag
ISBN 978-91-0-018304-2
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung En vårmorgon omhändertas Genoveva Ordoñez på ön Menorca efter att i en
kyrka ha attackerat en präst med en frusen fisk. Uppdraget att föra hem Geno till
Granada faller på Soledad, den förskjutna dottern. Snart tar dock Soledads syster
Inés över vården och Soledad återvänder till ön för att umgås med sin pappa på
den lokala baren, samt slutföra en pjäs hon lovat skriva åt hans
amatörteatergrupp.Soledad Peñas melodram är en burlesk och underbar skröna
om familjeband och galenskapens olika uttryck. Linus de Faire tar med sin andra
roman sitt författarskap till nya höjder.
Kurztitel Soledad Peñas melodram
Hinzugefügt am 25.1.2021, 11:08:07
Geändert am 25.1.2021, 11:08:07

Notizen:
= 1 Titel, dieses: Rez. SvD, Expressen

Som har inget redan hänt
Buch
Niklas Rådström
[Stockholm]
Albert Bonniers förlag
978-91-0-018119-2
2021
libris.kb.se
Vid ett läkarbesök en sommarförmiddag får Niklas Rådström det oväntade
beskedet att han har en allvarlig akut blodcancersjukdom. Tre dagar senare får
han sin första cellgiftsbehandling.Som har inget redan hänt berättar både om en
tre år lång leukemibehandling och om författarens tidiga uppväxt som
ensambarn i en sönderfallande familj. Det är en gripande och vidöppen bild av
livet när verkligheten ställs på sin spets och en reflektion över vad som till sist är
viktigt i tillvaron. En berättelse i dödens närhet och samtidigt en livsbejakande
skildring fylld av förtrollande ljus och skugga.
Hinzugefügt am 25.1.2021, 11:00:46
Geändert am 25.1.2021, 11:00:46
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Spektakulärt : nordisk science fiction-film 1916-2018
Typ Buch
Autor Peter Öberg
Ort [Holmsund]
Verlag Affront förlag
ISBN 978-91-87585-61-6
Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Spektakulärt
Anzahl der Seiten 155
Hinzugefügt am 5.1.2021, 09:00:55
Geändert am 5.1.2021, 09:01:04

Tags:
Norden, Science fiction-film, Science fiction-program på tv

Språk, diaspora, makt : flerspråkiga resurser och diasporaidentiteter bland unga
vuxna i Sverige
Typ
Autor
URL
Reihe
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Heruntergeladen am
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Josefina Eliaso Magnusson
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-185219
Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap, 1652-3105 ; 41
Stockholm
Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet
978-91-7911-300-1
2020
25.1.2021, 15:52:55
libris.kb.se
Språk, diaspora, makt
25.1.2021, 15:52:55
25.1.2021, 15:56:32

Tags:
Sverige, Flerspråkighet, Unga vuxna, Språk och samhälle, Språksociologi, Språk och identitet

Notizen:
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Stockholms universitet, 2020

01.02.2021, 10:57

Zotero-Bericht

79 of 87

zotero://report/library/items?itemKey=2PFIVSDL,NDPPP3NY,B9...

Stadsdelar i Borås : utveckling, människor och kuriosa under 400 år
Typ Buch
Autor Lennart Wasling
Autor Marita Wasling
Ort Borås
Verlag Lennart Wasling
ISBN 978-91-519-4431-9
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Stadsdelar i Borås
Anzahl der Seiten 303
Hinzugefügt am 4.1.2021, 14:58:35
Geändert am 4.1.2021, 14:58:47

Tags:
Borås-- historia, Stadshistoria, Sverige-- Västergötland -- Borås

Stöld : roman
Typ Buch
Ann-Helén Laestadius
[Stockholm]
Romanus & Selling
978-91-89051-34-8
2021
libris.kb.se
Som nioåring blir renskötardottern Elsa vittne till hur en man dödar en av hennes
renar. Hon hotas till tystnad och blir smärtsamt medveten om att hennes
ursprung väcker ett glödande hat."Stöld" är en vild och vacker jojk till
renskötarlivet, men också en spännande roman om en sällan skildrad verklighet i
norr. Där renar tjuvjagas och dödas brutalt och polisen inte utreder brotten. Där
spänningarna mellan samer och andra bybor förgiftar generationer.Hotet mot
Elsa förändrar henne för alltid och genom åren bär hon med sig ett lent renöra
som en ständig påminnelse. Familjen och släkten kämpar för rättvisa men i det
tysta växer en desperation.Augustprisbelönade Ann-Helén Laestadius första
roman för vuxna bygger på verkliga händelser. "Stöld" är en varm men samtidigt
svidande skildring av en bortglömd del av Sverige där människor ställs mot
varandra.
Kurztitel Stöld
Hinzugefügt am 5.1.2021, 17:02:05
Geändert am 5.1.2021, 17:02:05
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Tags:
Sverige-- Norrland, Samer, Renskötare

Svenska till jobbet
Typ Buch
Autor Gunnel Bergström
Autor Anne-Charlotte Andersson-Bind
Ort [Stockholm]
Verlag Bennels
ISBN 978-91-977398-6-3
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Svenska till jobbet vänder sig till dig som läser svenska – eller som undervisar i
svenska – i Sverige och utomlands och som vill veta mer om arbetsmarknaden
och hur Sverige fungerar. Svenska till jobbet följer med djup och bredd, allvar
och humor tolv deltagare som under tolv kursträffar lär känna sig själva och
varandra i diskussioner, rollspel och övningar. Sök jobb! Balans i livet och
arbetslivet och Tala med flera! är några rubriker. Magda Korotynskas
illustrationer är både pedagogiska och uppiggande. Till boken hör ett omfattande
digitalt bonusmaterial med ännu fler texter, rollspel och övningar. Till exempel
berättar erfarna personer om arbetsförmedlingen, att starta eget, ledarskap,
facket, samt om vatten och natur.
Hinzugefügt am 5.1.2021, 15:43:12
Geändert am 5.1.2021, 15:43:12

Tags:
Sverige, Svenska som andraspråk, Arbetsliv, Arbetsmarknad, Söka arbete

Sverige genom konstnärens öga
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

80 of 87

Buch
Nils-Olof Olsson
Malmö
Arena
978-91-7843-532-6
2020
libris.kb.se
Sverige genom konstnärens öga ger en unik och mångsidig bild av vårt land.
Boken sammanför historiska, idéhistoriska och konsthistoriska perspektiv och
tecknar en bakgrund till konstnärernas mycket varierande bilduttryck under olika
epoker från bronsålder till nutid. Boken är rikligt illustrerad. Förord av Dick
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Harrison och Thomas Millroth.
Hinzugefügt am 4.1.2021, 14:22:00
Geändert am 4.1.2021, 14:22:02

Tags:
Sverige, Svensk målarkonst-- historia, Svensk konst-- historia, Motiv i konsten

The 15th Nordic bronze age symposium : 11-15 June 2019, Lund University,
Sweden
Typ Buch
Ort Lund
Verlag Department of Archeology and Ancient History, The Joint Faculties of
Humanities and Theology, Lund University
Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel The 15th Nordic bronze age symposium
Anzahl der Seiten 80
Hinzugefügt am 5.1.2021, 08:52:54
Geändert am 5.1.2021, 08:53:01

Tags:
Bronsåldern

The campaign : how a European Big Science facility ended up on the
peripheral farmlands of Southern Sweden
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Olof Hallonsten
Lund
Arkiv förlag
978-91-7924-344-9
2020
libris.kb.se
Die European Spallation Source (ESS) ist mit Abstand die größte Big ScienceAnlage, die jemals in Schweden gebaut wurde. Der erste Vorschlag wurde
Anfang der neunziger Jahre gemacht und dauerte bis 2015, bis mit dem Bau
begonnen werden konnte. Als dies der Fall war, befand er sich an einem
unwahrscheinlichen Ort. Lund, Schweden, ein kleines Dorf am Rande Europas,
ist weder eine Neutronenhochburg noch einer der üblichen Verdächtigen,
europäische Big Science zu beherbergen. Dieses Buch erzählt die Geschichte,
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wie das ESS in Lund gelandet ist. Es zeichnet die Idee eines skandinavischen
ESS von den ersten Treffen der Enthusiasten im Jahr 2000 über den baldigen
Zusammenbruch des Projekts auf der europäischen Bühne in den Jahren 2003
bis 2005, den politischen Durchbruch im Jahr 2007 und die Entscheidung
zugunsten von Lund im Jahr 2009 nach analysiert die Kampagne auf lokaler,
regionaler, nationaler und internationaler Ebene, ihre politischen Kämpfe, ihre
Bemühungen, Risiken durch das Versprechen spektakulärer Investitionsrenditen
herunterzuspielen, und den mühsamen Prozess, die europäischen Regierungen
dazu zu bringen, Lund als Standort für das ESS zu genehmigen und die
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen Investitionen. "Olof Hallonsten hat eine
einzigartige Geschichte darüber geschrieben, wie eine sehr große europäische
Forschungseinrichtung in Lund in einem kleinen Land überlebt und gelandet ist.
Sie zeigt, wie die traditionelle europäische Politik, die große Länder begünstigte,
zusammenbrach, aber auch, wie das dezentrale und demokratische Schweden es
schaffte in einem schwierigen Kompromiss zwischen enormen Kosten und
möglichen, aber keineswegs sicheren Vorteilen zu einer Entscheidung zu
kommen. Es zeigt auch, wie Europa immer noch unter seiner Abhängigkeit von
nationalen Finanzmitteln für Big Science und damit unter umständlichen
Standortentscheidungen leidet. "
Kurztitel The campaign
Hinzugefügt am 21.1.2021, 11:58:41
Geändert am 21.1.2021, 12:00:02

Tags:
Sverige, Europa, Lokalisering, Vetenskap och politik, European Spallation Source, Forskning-- juridik
och lagstiftning, Forsknings- och utvecklingsverksamhet, Forskningsinstitutioner-- historia,
Naturvetenskaplig forskning

The historical origins of the mortality gradient : socioeconomic inequalities in
adult mortality over two centuries in Sweden
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Enrico Debiasi
Lund
Department of Economic History, School of Economics and Management
978-91-87793-66-0
2020
libris.kb.se
Mortality differentials by socioeconomic status (SES) are among the most
pervasive facts of contemporary demography. However, while the mortality
gradient by income, class and education is well-established for the period after
1970, evidence regarding the origins of the gradient is still scarce. The aim of
this thesis is to explore the development of SES differences in all-cause and
cause-specific adult and old age mortality over the last 200 years, exploiting
unique longitudinal individual-level data for a regional population in the south
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of Sweden, as well as full-count decennial?microcensuses for the whole country.
It was confirmed throughout all the four studies that the socioeconomic gradient
in mortality is a recent phenomenon starting after the second world war. This
result was independent from the dimension of socioeconomic status used in the
analysis. A similar late emergence of social differences in mortality dating back
to not earlier than the 1950s is evident regardless of whether the analysis was
based on social class or income. Even when examining more detailed
occupations, more prestigious jobs such as architects, engineers, physicians, and
lawyers were not associated with lower mortality before the second half of the
twentieth century. Analyzing more specific groups of diseases showed that the
advantages related to one’s higher social class or to one’s higher income
appeared at approximately the same time and did so regardless of preventability.
Interestingly, when looking at mortality from circulatory diseases for men both
by social class and income during the nineteenth and first half of the twentieth
century a reversed gradient emerged. Moreover, empirical models including both
social class and income showed that they are both independently related to
mortality and that the income gradient appeared at an earlier stage, around the
1950s, while when looking at social class it emerged a couple of decades later.
When the relation between social class and mortality is broken down in more
detailed occupations, results showed significant differences in mortality by
occupation within the same social class. Eventually by analysing the different
role of cohort and period effects on the relation between social class and
mortality it emerged that cohort factors may have had a greater contribution to
explaining mortality patterns by social class. Several mechanisms were
considered as possible explanations for such patters, including early life factors,
material resources and lifestyle. Taken together the results point toward the
importance of lifestyle factors. Such mechanism is consistent with the reverse
gradient in circulatory diseases before the 1950s and the turn-around that
happened later. Indeed, higher social classes were more likely to be heavy
consumers of alcohol, to smoke tobacco and to have a sedentary life. In more
recent years, the opposite is true. Moreover, unhealthy behaviors were more
common among men, which is a potential explanation for why the reverse
gradient is not present for women. Overall, the studies presented here looking at
long-term developments of the SES-mortality relation reveal that the impact of
SES on survival chances has not always been the same but it rather depends on
which coping mechanisms each SES group exploits to avoid risk factors at each
point in time.
Kurztitel The historical origins of the mortality gradient
Hinzugefügt am 25.1.2021, 15:58:19
Geändert am 25.1.2021, 15:58:19

Tags:
Sverige, Sweden, Vuxna, Inkomst, Mortalitet, Socioekonomiska grupper

Notizen:
Diss. Lund : Lunds universitet, 2020
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Tiotalets svenska bostad : bostadsarkitektur 2010-2020
Typ Buch
Autor Claes Caldenby
Autor Dan Hallemar
Verlag Arkitektur Förlag
ISBN 978-91-985112-7-7
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Det behöver byggas fler och bättre bostäder. Vad tar vi med oss från tiotalet, vad
byggdes, för vem och hur? I den här boken har vi samlat 25 bostadsprojekt från
2010-talet. En del av dem typiska för decenniet, andra mer innovativa undantag
eller inspirerande alternativ. Det finns mycket kritik att rikta mot tiotalets
marknadsstyrda svenska bostadsbyggande. För första gången i den svenska
bostadens historia , skriver Ola Nylander, byggs det sämre bostäder under 2010talet än under föregående decennier . Men det går att göra bättre. Den här boken
är full av exempel på det. Här har vi samlat professionell kunskap om
bostadsritande. Här finns konkreta och byggda argument för arkitekter, planerare och politiker som visar hur en bra bostad kan ritas på 2020-talet.
Kurztitel Tiotalets svenska bostad
Hinzugefügt am 13.1.2021, 09:37:19
Geändert am 13.1.2021, 09:37:38

Tags:
Sverige, Arkitektur, Bostäder

Trollbunden : John Bauer och den magiska naturen
Typ
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Carina Rech
Karin Sidén
[Stockholm]
Prins Eugens Waldemarsudde
978-91-86265-50-2
2020
libris.kb.se
I den nordiska konsten kring sekelskiftet 1900 utgör magisk besjälad natur en
fascinerande och återkommande tematik. Djupa skogar, dimhöljda ängar och
brusande forsar, kom i flera verk från denna tid att befolkas av olika naturväsen
såsom troll, älvor och Näcken. Intresset för nordisk folktro och mytologi bland
bildkonstnärer, sammanföll i tid med nationella strömningar, inflytanden från
symbolismens tankevärld och ett uppsving för nedtecknade sägner och
illustrerad sagolitter- atur. John Bauers fängslande sagoillustrationer presenteras
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i denna bok i dialog med verk av hans samtida nordiska konstnärskollegor,
däribland J.A.G. Acke, Agnes de Frumerie, Akseli Gallen-Kallela, Ernst
Josephson, Theodor Kittelsen, Louis Moe och Hugo Simberg. Angelägna
frågeställningar, kopplade till natur, magi och identitet, tematiseras inom den
nordiska samtidskonsten hos konstnärer såsom Maria Friberg, Elisabeth
Henriksson och Tori Wrånes. Denna rikt illustre- rade publikation har tillkommit
i samband med den omfattande utställningen “Trollbunden – John Bauer och den
mag- iska naturen”, som visas på Prins Eugens Waldemarsudde hösten 2020 och
vintern 2021. Ett antal framstående experter inom konst, litteratur och etnologi
ger intressanta perspektiv på folktro och väsen i nordisk konst, sägner och sagor
och på visualiseringen av en besjälad natur då och nu.
Kurztitel Trollbunden
Hinzugefügt am 13.1.2021, 09:36:36
Geändert am 13.1.2021, 09:36:49

Tags:
Konst-- historia, Konstvetenskap, Bauer, John, 1882-1918, Naturen i konsten, Nordisk konst

Notizen:
Förord / Karin Sidén -- Inledning / Karin Sidén -- John Bauer. Sagornas djup och speglande yta /
Margaretha Rossholm Lagerlöf -- Bland tomtar och troll. John Bauer som förnyare av sagan / Elina
Druker -- Mellan fantasi och verklighet. Sagoväsen i svensk konst kring 1800-talets mitt / Tomas Björk
-- Troll, älvor och näcken. Väsen i folktro och sägner / Tora Wall -- Sagor och naturväsen i Agnes
Kjellberg de Frumeries konst / Vibeke Röstorp -- Troll kan tecknas. Naturväsen i Theodor Kittelsens
och Louis Moes konst / Vibeke Waallann Hansen -- Trollen i oss alla / Jeff Werner

Tryckt till jul
Typ
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Anna Lindqvist
Marie Odenbring Widmark
Stockholm
Carlssons
978-91-89063-41-9
2020
libris.kb.se
Barndomens jular med dess traditioner och mönstervärld sätter avtryck och
präglar oss på många sätt. Julmönstren från textilformgivningens glansdagar,
främst 1950- och 60-talen, har kommit att bli självklara samlarobjekt för nya
generationer. Julen har nog aldrig varit så modern som den var då. I boken
Tryckt till jul lyfter kulturhistorikerna Anna Lindqvist och Marie Odenbring
Widmark fram denna förbisedda formskatt. I denna andra och utvidgade upplaga
presenteras 125 formgivare i text och framför allt i bild. Boken sätter också in
tryckens mönstervärld i ett kulturhistoriskt sammanhang och här bjuds på en
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mönsterkavalkad genom julens motivvärld. Här berättas om vilka formgivarna
var, vilka textiltryckerier som svarade för mångfaldigandet. Boken är generöst
illustrerad med de välkända motiven av lucior, tomtar, tomtenissar, brinnande
ljus, julgranar, julbord och allt det andra som hör jultiden till. Anna Lindqvist
och Marie Odenbring Widmark är båda museierfarna personer och kulturvetare,
forskare och chefspersoner från länsmuseer.
Hinzugefügt am 4.1.2021, 14:02:13
Geändert am 4.1.2021, 14:02:50

Tags:
Historia, Textilindustri, Hemtextilier, Julpynt, Textiltryck

Notizen:
= Schweden?

Andra reviderade upplagan

Vargens röst : rovdjursdiskursen i finsk, finlandssvensk och svensk press från
1990-talet till 2010-talet
Buch
Aku Ahlholm
JYU dissertations
Jyväskylän yliopisto
978-951-39-8513-4
2021
The Voice of the Wolf : the discourse of a large predator in Finnish, FinlandSwedish and Swedish newspapers from the 1990s to the 2010s.
Kurztitel Vargens röst
Hinzugefügt am 21.1.2021, 12:57:37
Geändert am 21.1.2021, 12:58:31
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Verlag
ISBN
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Zusammenfassung

Tags:
Finland-Swedish, discourse, Finnish, large carnivores, linguistics, news, semantics, sound, Swedish,
voice, wolf

Anhänge
Vargens röst | Jyväskylä universitet | Finna.fi
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Varianter på demokrati (V-dem) och förklaringar av demokratisering :
slutrapport från ett forskningsprogram
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Staffan I. Lindberg
[Stockholm]
Riksbankens jubileumsfond i samarbete med Makadam förlag
978-91-7061-333-3

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Forskningsprogrammet "Varianter på demokrati och förklaringar av
demokratisering (V-Dem)" tilldelades anslag av Stiftelsen Riksbankens
Jubileumsfond 2013. Huvudmålen var att råda bot på de otillräckliga
demokratimått som då fanns genom att skapa en unik databas med många
nyanserade mått och därmed kunna ge svar på frågorna om vad som leder till
demokrati och vad som hotar en demokratisk utveckling. Dessutom ville
forskarna kunna förutsäga både vilka länder som har en hög risk för
demokratiska sammanbrott och vilka som är mest öppna för framsteg. Detta är
programmets slutrapport.
Kurztitel Varianter på demokrati (V-dem) och förklaringar av demokratisering
Hinzugefügt am 26.1.2021, 16:46:48
Geändert am 26.1.2021, 16:47:21

Tags:
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