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101 (O)tryggt? : texter om makt, plats och motstånd
Typ Buch
Autor Malin Rönnblom
Autor Ida Linander
Autor Linda Sandberg
Ort [Stockholm]
Verlag Premiss
ISBN 978-91-89077-15-7
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel (O)tryggt?
Hinzugefügt am 12.3.2021, 17:37:57
Geändert am 25.3.2021, 15:29:52

Tags:
Sverige, Makt (samhällsvetenskap)-- sociala aspekter, Offentliga platser-- sociala aspekter, Rädsla-sociala aspekter, Trygghet (psykologi)-- politiska aspekter, Trygghet (psykologi)-- sociala aspekter

101 Alltid fucka upp
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Moa Romanova
Stockholm
Kartago
978-91-7515-303-2
2018
libris.kb.se
10.3.2021, 09:22:56
11.3.2021, 12:05:21

Tags:
Unga kvinnor, Psykisk hälsa, Paniksyndrom, Depression hos kvinnor

101 Att arbeta för en idé är att leva : en biografi om Nanny Palmkvist
Typ Buch
Autor Camilla Bergvall
Ort [Stockholm]
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Verlag [Vulkan]
ISBN 978-91-89231-04-7
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Nanny Palmkvist (1862–1940) stod på barrikaderna i sekelskiftets Sverige, med
en vision om ett helt nytt samhälle. Hon ville reformera skolan så att den tog
tillvara varje barns unika förmåga och cyklade hundratals mil trots att det ansågs
skamligt för kvinnor att idrotta. Hon ville att kvinnor skulle få vara hela
människor, bortom begränsande könsroller och förespråkade djurs lika rätt att
röra sig fritt på jorden. Hennes kompromisslöshet i kampen för rättvisa väckte
stort motstånd bland dåtidens makthavare, vilket osynliggjort hennes visionära
idéer om medmänsklighet. Fram tills nu.
Kurztitel Att arbeta för en idé är att leva
Hinzugefügt am 12.3.2021, 17:04:15
Geändert am 25.3.2021, 15:30:44

Tags:
Sverige, Kvinnliga lärare, Sverige-- Skåne -- Helsingborg, Sweden-- Skåne -- Helsingborg,
Kvinnorörelsen-- historia, Palmkvist, Nanny, 1862-1940

101 Bankdosor, skam och sms-poesi : essäer om bibliotekens arbete med
digitalisering
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Stina Bäckström
[Stockholm]
Kungliga biblioteket
978-91-7000-426-1
2020
libris.kb.se
En berusad man söker hjälp med sin bankdosa. En paradis- fågel till 20någonting har synpunkter på sociala-medier- strategin. En ung pappa litar inte
längre på media. En kvinna undrar om Google är farligt. En bibliotekarie skäms
över ett obesvarat mail. Dessa personer dyker upp när bibliotekspersonal från
hela landet skriver om digitalisering i sin yrkespraktik. Texterna fördjupar sig i
frågor som: Vad betyder egentligen ”digitalisering” och vad gör den med oss
människor? Vilken roll spelar jag som biblioteksmedarbetare och bibliotekschef
i detta? Hur kan vi förstå digitalisering utifrån etiska, medieteoretiska och
kunskapsteoretiska perspektiv? Hur kommer känslor så som skam och rädsla in
och hur förhåller vi oss till företeelser som digitalt utanförskap? Boken är ett
resultat av forskarcirkeln Digitalt först: Skeptikerspåret som gick under våren
2020. Forskarcirkeln gavs inom ramen för Kungliga bibliotekets nationella
uppdrag Digitalt först med användaren i fokus i samarbete med Regionbibliotek
Stockholm och Södertörns högskola. Förutom nio essäer från deltagarna ingår
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också bidrag från tre forskare från Södertörns högskola. Boken synliggör hur
viktiga biblioteken är för vårt samhälle och lyfter fram några av de dilemman
som bibliotekspersonal möter i sin vardag. Boken riktar sig till alla som är
intresserade av bibliotek, demokrati och digitalisering.
Kurztitel Bankdosor, skam och sms-poesi
Hinzugefügt am 2.3.2021, 18:13:44
Geändert am 11.3.2021, 12:06:13

Tags:
Internet, Digitalisering, Bibliotek, Teknik och samhälle

101 Den röda adressboken
Typ Buch
Autor Sofia Lundberg
Ort Stockholm
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

Forum
978-91-37-15161-8
2017
libris.kb.se
16.3.2021, 10:49:43
25.3.2021, 15:32:12

Tags:
Sverige-- Stockholm, Frankrike-- Paris, Äldre kvinnor, Förenta staterna-- New York

Notizen:
Andra tryckningen

101 Design till vardags : 100 formklassiker för hemmet
Typ
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
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Buch
Thomas Lindblad
Åsa Liffner
[Stockholm]
Bonnier fakta
978-91-7887-149-0
2021
libris.kb.se
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Zusammenfassung Vill du veta mer om dolda skatter i barndomens köksskåp eller i sommarstugan?
Läs om 100 av våra mest älskade vardagsföremål och formgivarna bakom dem.
Upptäck, eller återupptäck, besticket Thebe, kastrullen Party, vickningsgaffeln
Piruett, konservöppnaren Röda Clara, termosen Kaffemoster, Bernadottepannan
och våffeljärnet som kallades Månlandaren.Att köpa begagnat i välgjord design
är hållbart i ordets sanna bemärkelse. Tack vare hög kvalitet och vacker form har
många av våra äldre bruksting idag blivit åtråvärda retroklassiker och de
fungerar fortfarande ypperligt att använda.
Kurztitel Design till vardags
Hinzugefügt am 12.3.2021, 17:19:40
Geändert am 25.3.2021, 15:36:24

Tags:
Norden, Husgeråd-- historia, Industriell formgivning-- historia, Köksutrustning-- historia

101 Efterlivets politiska berättelse : kända och okända kvinnors kamper i
socialpolitiken
Typ Buch
Autor Jörgen Lundälv
Ort [Stockholm]
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Premiss
978-91-89077-14-0
2020
libris.kb.se
Efterlivets politiska berättelse
12.3.2021, 17:36:56
25.3.2021, 15:37:34

Tags:
Sverige, Sweden, Kvinnohistoria, Wägner, Elin, 1882-1949, Socialpolitik-- historia, Whitlock, Anna,
1852-1930, Brändström, Elsa, 1888-1948, Broomé, Emilia, 1866-1925, Carlberg, Frigga, 1851-1925,
Fogelklou, Emilia, 1878-1972, Linde, Gunnel, 1924-2014, Lindhagen, Anna, 1870-1941, Montelius,
Agda, 1850-1920, Pauli, Ebba, 1873-1941, Posse, Amelie, 1884-1957, Stéenhoff, Frida, 1865-1945

101 En biografi om en bok : Codex Upsaliensis B 68 från 1430
Typ
Autor
Autor
Ort

4 of 29

Buch
Jonas Nordin
Janken Myrdal
Stockholm
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Verlag Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien
ISBN 978-91-88763-18-1
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung En biografi om en bok: Codex Upsaliensis B 68 från 1430 är en bokhistorisk
studie om en medeltida handskrift och dess levnadshistoria, från tillblivelsen till
mitten av 1700-talet. Handskriften är en illustrerad medeltida avskrift av
Magnus Erikssons landslag men den är också och ett vittne från de tidsperioder
som boken varit i omlopp.
Kurztitel En biografi om en bok
Hinzugefügt am 1.3.2021, 09:24:33
Geändert am 11.3.2021, 12:07:23

Tags:
Sverige, Uppsala universitetsbibliotek, Codex Upsaliensis B 68, Handskrifter

101 Ett frågetecken är ett halvt hjärta
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Sofia Lundberg
Stockholm
Forum
978-91-37-15238-7
2018
libris.kb.se
16.3.2021, 10:49:53
25.3.2021, 15:38:32

Tags:
Sverige-- Gotland, Äktenskap, Barndomsvänner, Förenta staterna-- New York, Fotografer, Hemligheter

101 Flygblad : resereportage
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
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Buch
Vilgot Sjöman
[Stockholm]
Norstedts
978-91-1-311562-7
2020
libris.kb.se

30.03.2021, 14:30
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Zusammenfassung I Flygblad: resereportage (1956) fångas tidsdrag och stämningar i Europa och
USA tio år efter andra världskrigets slut. Vi får besöka landstigningskusten i
Normandie, Paris, München och Berchtesgaden, leva ett dygns borgerligt
familjeliv i ett flygplan på väg över Atlanten och se världen så som den kan te
sig i Pasadena, Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon och atomstaden Los
Alamos. Vilgot Sjöman (19242006) debuterade 1948 med romanen Lektorn och
började sedermera också skriva för film och regissera, kanske allra främst Jag är
nyfiken Gul/Blå.
Kurztitel Flygblad
Hinzugefügt am 2.3.2021, 18:22:38
Geändert am 11.3.2021, 12:08:34

Tags:
Förenta staterna, Europa

101 Framtidens kvinnor : mognad och medborgarskap i svenska flickböcker
1832-1921
Typ Buch
Autor Maria Andersson
Ort Göteborg ;
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Makadam
978-91-7061-331-9
2020
libris.kb.se
Framtidens kvinnor
2.3.2021, 18:19:07
11.3.2021, 12:10:02

Tags:
Sverige, Könsroller-- historia, Kvinnlig rösträtt-- historia, Civila samhället-- historia, Flickböcker-historia, Flickor i litteraturen, Svensk barn- och ungdomslitteratur-- historia

101 Gamen
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

6 of 29

Buch
Olle Lönnaeus
Malmö
Bokfabriken
978-91-7835-642-3
2021

30.03.2021, 14:30
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Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 12.3.2021, 17:43:21
Geändert am 25.3.2021, 15:39:21

Tags:
Islamiska staten (organisation), Soldater, Jihad (heligt krig), Syrien

101 Göteborg 400 : stadens historia i bilder
Typ Buch
Autor Kristian Wedel
Ort [Stockholm]
Verlag Bokförlaget Max Ström
ISBN 978-91-7126-521-0
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Göteborg är en fantastisk stad – och aldrig tidigare har den visats på detta sätt.
Det här är en tidsresa som löper över 400 år – från det att staden fick sina
stadsprivilegier av Gustav II Adolf ända fram till dagens dynamiska metropol.
Bokens bilder kompletteras av Göteborgskännaren Kristian Wedels berättelser,
fyllda av fakta, iakttagelser och anekdoter.Kristian Wedel är journalist och
redaktör på Göteborg-Posten. Han har tidigare skrivit ett tiotal olika böcker om
Göteborg.Bilderna har samlats in under begreppet Tidernas Göteborg, ett
samarbetsprojekt mellan Göteborgs stadsmuseum, Hasselbladstiftelsen,
Göteborgs universitet, Kamerareportage, Riksarkivet Landsarkivet Göteborg,
Göteborg & Co, Göteborgs-Posten och Bokförlaget Max Ström.
Kurztitel Göteborg 400
Hinzugefügt am 2.3.2021, 14:41:25
Geändert am 11.3.2021, 12:12:11

Tags:
Historia, Sverige-- Göteborg

101 Hemligstämplat : svensk underrättelsetjänst från Erlander till Bildt
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

7 of 29

Buch
Michael Fredholm
Stockholm
Medströms bokförlag
978-91-7329-156-9
2021
libris.kb.se
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Zusammenfassung Alla de svenska hemligheterna från kalla kriget. Boken bygger på tidigare
hemligstämplade dokument och mycket berättas för första gången. Vad var det
som hände under kalla kriget och åren därefter? Vad gjorde landets politiska
ledning, öppet och i hemlighet? Michael Fredholm, med unikt bred och
mångårig erfarenhet av svensk underrättelsetjänst, öppnar dörrarna till en sluten
värld.
Kurztitel Hemligstämplat
Hinzugefügt am 12.3.2021, 16:59:12
Geändert am 25.3.2021, 15:40:22

Tags:
Sverige, Underrättelseverksamhet-- historia

101 Jag måste, när ingen annan vill : kvinnorättskämpen Sophie Sager
Typ Buch
Karin Milles
Stockholm
Natur & Kultur
978-91-27-16990-6
2021
libris.kb.se
Vem var Sophie Sager? Hon var misshandelsoffret som blev kvinnorättskämpe,
sömmerskan som blev författare, kvinnan på barrikaden som blev husmodern i
Brooklyn.
Kurztitel Jag måste, när ingen annan vill
Hinzugefügt am 15.3.2021, 09:32:08
Geändert am 25.3.2021, 15:41:23

Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Kvinnofrigörelse, Feminister, Sager, Sophie, 1825-1902

Notizen:
Första utgåvan

101 Medeltiden materialiserad : om etablerandet, aktiverandet och bevarandet
av minnesplatser i Ranrike
Typ Buch
Autor Henrik Alexandersson
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Ort Göteborg
Verlag Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet
ISBN 978-91-85245-82-6
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Medeltiden materialiserad
Hinzugefügt am 10.3.2021, 17:25:59
Geändert am 11.3.2021, 12:14:05

Tags:
Fornlämningar, Materiell kultur, Kyrkor-- historia, Medeltiden, Historiska platser, Kyrkogårdar-historia, Sverige-- Bohuslän -- Ranrike

Notizen:
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2021

101 Min röst av kväll
Buch
Håkan Sandell
Stockholm
Bokförlaget Faethon
978-91-89113-25-1
2020
libris.kb.se
Med Min röst av kväll återkommer Håkan Sandell denna gång med ett versepos,
en sångcykel i fyra delar och åttiotvå dikter. Samtid blandas med forntid, det
moderna Västeuropa med de sumeriska stadsstaterna, under pandemins tecken.
Hinzugefügt am 12.3.2021, 17:57:05
Geändert am 25.3.2021, 15:42:19

Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 Romanen och tattaren : bilden av resandefolket i svensk skönlitteratur
1842 till 2018
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
9 of 29

Buch
Magnus Berg
Stockholm
Carlssons
978-91-89063-45-7
2021
30.03.2021, 14:30
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Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Romanen och tattaren
Hinzugefügt am 4.3.2021, 09:09:22
Geändert am 11.3.2021, 12:15:19

Tags:
Svensk litteratur-- historia, Resande (folk)-- i litteraturen

101 Rörstrands porslinsfabrik : en försvunnen Stockholmsfabrik i bild vid
sekelskiftet 1900 : en bildberättelse om en keramisk mångsysslare
Typ Buch
Autor Bengt Nyström
Ort Stockholm
Verlag Trafik-Nostalgiska förlaget
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

978-91-88605-66-5
2020
libris.kb.se
Detta är en bildberättelse om en keramisk mångsysslare. Rörstrands
porslinsfabrik vid sekelskiftet 1900.

Kurztitel Rörstrands porslinsfabrik
Hinzugefügt am 12.3.2021, 17:23:22
Geändert am 25.3.2021, 15:44:07

Tags:
Sverige-- Stockholm, Porslinsindustri-- historia, Rörstrand

101 Samtal mellan nygifta
Buch
Karin Boye
Novellix
978-91-7589-505-5
2021
libris.kb.se
En vill inte binda sig, den andre har svårt att lämna. Oron för vad omgivningen
tycker gnager samtidigt som känslan av att vilja ha upprättelse breder ut sig denna novell berör onekligen eviga dilemman. Karin Boye sätter i sina noveller
fingret på något som är gemensamt för oss alla, något grundläggande, som finns
där och påverkar vad vi gör mot varandra - och mot oss själva
Hinzugefügt am 12.3.2021, 15:49:59

Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Geändert am 25.3.2021, 15:45:22

101 Skymningstid : roman
Typ Buch
Autor Henrik Bromander
Ort [Stockholm]
Verlag Weyler
ISBN 978-91-27-17100-8
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Skymningstid är en roman om hemliga nätverk och underjordiska celler mitt i
välfärdssamhället. Det handlar om makt och motstånd, om rädslan för en
sovjetisk ockupation och om det svenska sjuttiotalets skuggsida.
Kurztitel Skymningstid
Hinzugefügt am 12.3.2021, 18:07:00
Geändert am 25.3.2021, 15:47:14

Tags:
Sverige, Högerextremism, Nätverk, Säkerhetspolis

101 Surdegen : svårt med könet, Gud, dikten, essäer m. m.
Buch
Vilgot Sjöman
[Stockholm]
Norstedts
978-91-1-311569-6
2020
libris.kb.se
Surdegen: svårt med könet, Gud, dikten, essäer m.m. (1969) levererar en
exempelsamling på en puritans framryckningar, alltifrån de första försöken att
komma till rätta med den religiösa världsbilden hos Graham Greene, Mauriac,
teosoferna, Olle Hedberg fram till den befriande upptäckten att "tabugränserna"
alltid varit konstnärernas självkritiska arbetsmark. Vilgot Sjöman (1924-2006)
debuterade 1948 med romanen Lektorn och började sedermera också skriva för
film och regissera, kanske allra främst Jag är nyfiken Gul/Blå.
Kurztitel Surdegen
Hinzugefügt am 2.3.2021, 18:20:04
Geändert am 11.3.2021, 12:16:34

Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
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Litteratur-- historia, Film-- historia

101 Syndabockarna och civilisationen
Typ Buch
Autor Klas A. M. Eriksson
Reihe Essä ;#33
Ort [Stockholm]
Verlag Timbro förlag
ISBN 978-91-7703-237-3
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Häxjakter, drev och folkdomstolar: varje orostid skördar sina offer. Hur påverkar
syndabocksmentaliteten den moderna civilisationen och människan?
Hinzugefügt am 2.3.2021, 18:15:30
Geändert am 11.3.2021, 12:17:41

Tags:
Kultur, Mediedrev, Samhället, Civila samhället, Syndabockar

101 Tågtunnelmysteriet i Göteborg – en kritisk granskning av Västlänken
Buch
Breakwater Publishing
978-91-86687-63-2
2020
libris.kb.se
För göteborgarna har diskussionen om Västlänken resulterat i ett historiskt stort
engagemang. Få frågor har gett upphov till så många insändare och
debattartiklar i tidningarna. Det mesta tyder på att måluppfyllelsen för
Västlänken blir bristfällig. Hur var det möjligt att projektet kunde godkännas i
samtliga instanser?
Hinzugefügt am 2.3.2021, 14:38:52
Geändert am 11.3.2021, 12:18:36

Typ
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 Varför det mesta du vet om covid-19 är fel : en evidensbaserad utvärdering
Typ Buch
Autor Sebastian Rushworth
Verlag Karneval förlag
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ISBN 978-91-88729-79-8
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I denna bok presenterar Sebastian Rushworth en utvärdering av covidpandemin
som bygger på de senaste och mest gedigna forskningsstudierna.
Kurztitel Varför det mesta du vet om covid-19 är fel
Hinzugefügt am 12.3.2021, 15:34:12
Geändert am 25.3.2021, 15:48:17

Tags:
Coronavirus, Covid-19, Pandemier, Virussjukdomar

101 Varvsslammer
Typ Buch
Aino Trosell
Lennart Johnsson
Bengt Tengroth
Breakwater Publishing
978-91-86687-64-9
2021
libris.kb.se
Det var farligt, det var skitigt, det var kallt och tungt. I den här boken kastas du
rätt in i varvsslamret på Göteborgs norra älvstrand. Här bedrevs arbeten på vilka
vi trodde oss bygga en framtid i staden Göteborg, som hade dragit till sig folk,
våg efter våg.
Hinzugefügt am 2.3.2021, 14:37:25
Geändert am 11.3.2021, 12:20:08

Autor
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

103 Bormann i Bromma : noveller
Typ
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

13 of 29

Buch
Hans Gunnarsson
Martin Wickström
[Stockholm]
Albert Bonniers förlag
978-91-0-018390-5
2021
libris.kb.se
”Vad var vi för ena jävla clowner egentligen? Det var lite grann i den känslan vi
fastnade … Vad var det vi borde ha sett som vi så fullständigt missat? Men vi
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fann ingenting. Inte ett skit.Det var obegripligt, helt enkelt.”En smygnazist, en
grannfejd med dödlig utgång, en terrorist på tupperwareparty och en stammande
sportkommentator på glid. I det till synes vardagliga händer det märkliga saker,
och att förstå en människas handlande är allt annat än enkelt.Med
novellsamlingen ”Bormann i Bromma” återvänder Hans Gunnarsson till en
genre som han behärskar som få andra. Var och en av de elva novellerna har sin
utgångspunkt i en målning av Martin Wickström. Ordet förs av ett
sammansvetsat kollektiv, och tillsammans bildar berättelserna ett mäktigt
körverk där exakt allt osäkras i jakten på fast mark: Vilka är ”vi” egentligen?
Kurztitel Bormann i Bromma
Hinzugefügt am 12.3.2021, 18:06:33
Geändert am 25.3.2021, 16:04:02

103 Dikter i urval - Volym I + II
Buch
Karin Boye
Novellix
978-91-7589-506-2
2021
libris.kb.se
Karin Boyes kanske mest kända dikt I rörelse inleder den här volymen, där vi
har samlat några av hennes mest älskade dikter. De flesta berör kärleken, men
finstämt och träffsäkert behandlar de också om hur det är att vara människa, och
de bär på en allmängiltighet som gör dem ständigt aktuella.
Hinzugefügt am 12.3.2021, 15:50:19
Geändert am 25.3.2021, 16:02:34

Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

103 Kotirannan jalanjäljilä : runoeepos
Buch
Bengt Pohjanen
[Överkalix]
Barents
978-91-88843-75-3
2020
libris.kb.se
Är poesi något gudomligt? Ja, säger Shelley. Poesin omfattar alla vetenskaper
och är någonting som alla vetenskaper måste åberopa sig på. Den är alla
tankesystems rot och blomma. Oonkos runous jotaki jumalalista? Oon, Shelley
meinaa. Se sisältää kaikki tietheet ja oon samala jotaki, mitä kaikki tietheet
häätyvä ottaa huomihoon. Se oon kaiken aatossysteemin juurta ja kukkaa.
Kurztitel Kotirannan jalanjäljilä

Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Hinzugefügt am 12.3.2021, 17:55:55
Geändert am 25.3.2021, 16:06:17

103 Kung-kung
Typ Buch
Autor Ulf Karl Olov Nilsson
Ort Stockholm
Verlag Norstedts
ISBN 978-91-1-310429-4
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung stjärnslag och vi kan styra våra steg vart vi vill vi går tusen öar som lägger an en
ankrad natt tusen brinnande öar i en ankrad natt kan se vagn efter vagn efter
vagn dra igenom oss genomskenande oss vagn efter vagn Diktsamlingen Kungkung från 1990 är Ulf Karl Olov Nilssons debut.
Hinzugefügt am 12.3.2021, 17:53:35
Geändert am 25.3.2021, 16:07:41

103 L136 : dagbok med Ingmar Bergman
Typ
Autor
Ort
Verlag

Buch
Vilgot Sjöman
[Stockholm]
Norstedts

978-91-1-311565-8
2020
libris.kb.se
L 136 var produktionsnumret för Nattvardsgästerna, Vilgot Sjöman följde
inspelningen. L 136: Dagbok med Ingmar Bergman (1963) ger en intim bild av
filmskapare i arbete och berättar om en filminspelnings tusen faser och fasor,
och den ger Ingmar Bergman i helbild människan i kretsen av sina vänner och
arbetskamrater och regissören i ständigt och slitande arbete med sig själv och sin
film. Vilgot Sjöman (1924-2006) debuterade 1948 med romanen Lektorn och
började sedermera också skriva för film och regissera, kanske allra främst Jag är
nyfiken Gul/Blå.
Kurztitel L136
Hinzugefügt am 12.3.2021, 17:24:37
Geändert am 25.3.2021, 16:08:50

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
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Sverige, Bergman, Ingmar, 1918-2007, Filmregissörer, Film, Nattvardsgästerna (film),
Nattvardsgästerna (SW, Ingmar Bergman, 1963), Sjöman, Vilgot, 1924-2006

103 Riesling och mjölk
Typ Buch
Autor Elsa Kemppainen
Ort Helsingfors
Verlag Förlaget
ISBN 978-952-333-372-7
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Iris lever på gränsen i Berlin, där natten aldrig tar slut. När hon blir indragen på
ett toalettbås av en främmande man tar hon det som en komplimang, mellan
nedklottrade väggar på Golden Faultier. Längre fram i tiden finns ett annat slags
mörker: Barnets ögon likt svarta hål. I dem kan man se universums tomhet.
Kemppainen debuterar med en mörk och kroppslig skildring av en ung kvinnas
tillvaro.
Hinzugefügt am 12.3.2021, 15:51:25
Geändert am 25.3.2021, 15:50:01

Tags:
Tyskland-- Berlin, Unga kvinnor, Barndomen, Moderskap, Finland-- Helsingfors

250 : Kungl. Musikaliska Akademien 1771-2021
Typ
Autor
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Pia Bygdéus
Torbjörn Eriksson
Erik Wallrup
[Möklinta]
Gidlunds förlag
978-91-7844-433-5
2020
libris.kb.se
Kungl. Musikaliska Akademien : vägval och verksamhet under 250 år / Mattias
Lundberg -- Grundstenar till en akademi : en bakgrund till bildandet / Erik
Wallrup -- Ett utvidgat konstmusikaliskt fält : Akademien och den musikaliska
mångfalden / Märta Ramsten -- "Huru hedrar man dem då?" : om kvinnorna i
Musikaliska Akademien / Hanna Enefalk -- God musik till alla : Akademien och
folkets musikaliska bildning / Boel Lindberg -- Det oundvikliga vägskälet : när
Musikhögskolan skildes från Akademien / Bengt Holmstrand -- Akademien i

30.03.2021, 14:30

Zotero-Bericht

zotero://report/library/items?itemKey=WRFQNUYB,T7HHLZFL,G...

ord och handling : en ledamots minnen och reflektioner / Gunnar Bucht -Anekdoter / Torbjörn Eriksson När Kungl. Musikaliska Akademien bildades
1771 hade den ingen motsvarighet norr om Alperna. I denna vackra och rikt
illustrerade bok berättas dess 250-åriga historia. Nya frågor ställs till en gammal
institution. Vad är dess syfte? Vilka var de stora ödesfrågorna? Jämställdhet och
öppenhet för ny musik? Vilken roll har akademien spelat historiskt - och vilken
är dess relevans idag?
Kurztitel 250
Hinzugefügt am 12.3.2021, 17:21:28
Geändert am 12.3.2021, 17:22:00

Tags:
Sverige, Musikhistoria, Akademier-- historia, Kungl. Musikaliska akademien

Notizen:
Kungl. Musikaliska Akademien : vägval och verksamhet under 250 år / Mattias Lundberg -Grundstenar till en akademi : en bakgrund till bildandet / Erik Wallrup -- Ett utvidgat konstmusikaliskt
fält : Akademien och den musikaliska mångfalden / Märta Ramsten -- "Huru hedrar man dem då?" :
om kvinnorna i Musikaliska Akademien / Hanna Enefalk -- God musik till alla : Akademien och
folkets musikaliska bildning / Boel Lindberg -- Det oundvikliga vägskälet : när Musikhögskolan
skildes från Akademien / Bengt Holmstrand -- Akademien i ord och handling : en ledamots minnen och
reflektioner / Gunnar Bucht -- Anekdoter / Torbjörn Eriksson

Bort längtande vekhet : öden från det gamla landet
Buch
Henning Hamilton
[Stockholm]
[Vulkan]
978-91-89219-73-1
2020
libris.kb.se
Endast tre-fyra generationer bort finner vi ett bortglömt och närmast overkligt
land. Henning Hamilton tar oss med på en resa till det gamla Sverige. Med hjälp
av gripande och färgstarka vittnesmål gör han nedslag bland folket före oss, de
som byggde landet. Vi får följa det tröstlösa slitet bland torpare, bönder och
daglönare på gränsen till överlevnad. Vi möter människorna som levde av det
markerna, skogarna och vattendragen kunde erbjuda. Men i allt slit gjorde även
lyckan sig ofta påmind. Årets goda skörd, den växande familjen eller dansen på
lördagkvällen. Vi får även möta några mer välkända namn i sammanhang som
är mer oväntade. Vad hade Linné för samröre med samerna och vem är den där
567 Moberg som påbörjade sin karriär i arresten på Växjö regemente?
Kurztitel Bort längtande vekhet
Hinzugefügt am 12.3.2021, 17:08:53
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Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Geändert am 12.3.2021, 17:08:53

Tags:
Sverige, Vardagsliv-- historia

Dansare, konstnärer, älskare : Ballets Suédois 1920-1925
Typ Buch
Autor Erik Mattsson
Ort Stockholm
Verlag Arvinius + Orfeus
ISBN 978-91-87543-80-7
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I efterkrigstidens 1920-tal blomstrade nya idéer och en kreativ experimentlusta
väcktes till liv. ett nytt avant- garde tog form. I dess epicentrum fanns en
nyskapande danstrupp med en radikal och utmanande repertoar som inte drog
sig för att provocera sin publik, de kallade sig Svenska baletten (ballets
Suédois). Dess ledare var det excentriska paret Rolf de maré och jean börlin,
men medskaparna var många. Svenska baletten var inget danskompani i vanlig
mening, deras skapelser var mer än bara koreografi, de var allkonstverk. Föru tom de unga dansarna i kompaniet, samarbetade man med konstnärer som Nils
Dardel, Francis Picabia och Fernand léger och kompositörer som erik Satie,
hugo Alvén och Darius milhaud, för att nämna några. med multimediala verk
som bröllopet på eiffeltornet (les mariés de la tour eiffel), Iberia, människan och
hennes åtrå (l homme et son désir) och världens skapelse (le création du monde),
där musiken, scendeko- ren, koreografin, dräkterna, framförandet och ibland till
och med publiken var en del av skapelsen, intog de scener runt om i europa och
USA mellan 1920 och 1925.
Kurztitel Dansare, konstnärer, älskare
Hinzugefügt am 4.3.2021, 09:08:39
Geändert am 4.3.2021, 09:08:58

Tags:
Sverige, Frankrike-- Paris, Balett-- historia, Svenska baletten

De kallade mig Stammen • en biografi
Typ
Autor
Autor
Ort
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Buch
Bo Tapper
Benny Persson
[Bollnäs]
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Verlag Bokförlaget K&R
ISBN 978-91-88925-50-3
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Bo Tapper, sjuksköterska, vårdlärare, konstnär, författare och nobelpristagare ger
ut boken "De kallade mig Stammen" som skildrar en föräldralös, svårt mobbad
pojkes okuvliga vilja och styrka som ger honom ett innehållsrikt liv. Han ger
bl.a. i egenskap av f.d. FN-soldat för Röda Korset outhärdliga
ögonvittnesskildringar från oroliga områden i Afrika och Asien. Positivt
relateras också.
Hinzugefügt am 2.3.2021, 18:11:32
Geändert am 2.3.2021, 18:11:32

Tags:
Sverige, FN-soldater, Afrika, Asien, Tapper, Bo

Farsan
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

19 of 29

Buch
Mats Hermansson
Visby
eddy.se ab
978-91-88929-28-0
2020
libris.kb.se
Farsan är en roman om uppväxt i en mellansvensk stad under 60- och 70-tal. Det
handlar om livet; det svåra, det vackra och det trasiga. Det handlar om
klasstillhörighet, manlighet och alkoholens påverkan. I fokus finns farsan och
den familj där han är alltings centrum. Farsan är kärleksfull mot sina söner och
de två lintottarna avgudar honom. Men de är också rädda. Särskilt i närheten av
rackabajsare, vikingabåt och busgrogg. Med sin hustru för farsan högljudda
kvällssamtal om barnuppfostran, hushållsekonomi och om den självklara rätten
att ta sig en lördagsgrogg. Harry, den stolte Verktygsmakaren på skofabriken, är
vaken för det omgivande samhället - han hejar på Palme och tar parti för
vietnameserna i kriget långt borta - men han är blyg inför sin granne och
arbetskamrat. Farsan som själv vuxit upp i fattigsverige, som äldst i en
barnaskara på åtta, har ett förakt för överklass och bildning. Vi får bilder inifrån
ett äktenskap. Utsiktspunkten är våningssängen i pojkrummet. Där är radarn
ständigt på för att registrera och försöka förstå vad som händer i vuxenvärlden.
Men romanen är också en tidsskildring av folkhemmet som inkluderar
världsutvecklingen. Mycket landar i TV-apparaten mitt i allmännyttans
vardagsrum. Här döljs en familjehemlighet som anas då och då under romanens
resa mot nutid. Vi får följa farsan ända till slutet. Romanens Jag är den äldre av
de två sönerna, Mats, som gör klassresan från arbetarhemmet till akademin och
prästtjänst.

30.03.2021, 14:30
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Hinzugefügt am 17.3.2021, 15:56:47
Geändert am 17.3.2021, 15:57:44

Notizen:
= Rez. in Folket i bild

Feminisms in the Nordic region : neoliberalism, nationalism and decolonial
critique
Typ Buch
Autor Suvi Keskinen
Autor Pauline Stoltz
Autor Diana Mulinari
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Basingstoke
Palgrave Macmillan
978-3-030-53463-9
2021
libris.kb.se
Feminisms in the Nordic region
12.3.2021, 15:53:45
12.3.2021, 15:53:45

Tags:
Feminism, Norden, Social jämlikhet

Folkets park
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

20 of 29

Buch
Adam Westman
[Aspudden]
Chateaux
978-91-984293-6-7
2020
libris.kb.se
Med varje nytt nummer av poesitidskriften CHATEAUX kommer en bok i
serien Supplement. Seriens sjunde bok är Folkets park av Adam Westman. 2015
publicerades Westmans Frankfurt(M) i Chateaux’ Turkosa serie. De två
”parkdikter” som ingår i den — Grüneburgpark och Palmengarten — har sedan
dess följts av ytterligare nio, som publicerats på olika håll, bl a i CHATEAUX
och tydningen. I Folkets park samlas de och upprättar en parkernas
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heterotopiska territorium där dikternas titlar också är namn på någonting
allmänt.
Hinzugefügt am 12.3.2021, 18:03:16
Geändert am 12.3.2021, 18:03:16

Notizen:
= 1 Titel

Framtidsfararen Götheborg
Typ Buch
Autor Ann-Sofie Jeppson
Autor Örjan Modén
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Lerum
Idus förlag
978-91-89147-72-0
2020
libris.kb.se

Zusammenfassung Det är bara några timmar kvar till jubileumsåret 2021. Fyra kompisar och en
silvergrå katt knallar upp till Masthuggskyrkan. Ett stort tält är rest på yttersta
branten Det skramlar därinne och luktar konstigt. Chalmerister verkar hålla på
med något hemligt. Plötsligt ser de … ”Framtidsfararen Götheborg”. Så står det
på en blå plåtkapseln. Luckan är öppen. Katten Silver rusar in med kompisarna
efter och då går det som det går. De får en spännande resa i en tidsmaskin som
tar dem genom Göteborgs 400 åriga historia. Genom förödande bränder, hemliga
gångar, fattigdom och hårt arbete. De träffar kaparkaptener, konstnärer och
idrottshjältar. Göteborg växer. Det rivs och byggs nytt. Det Göteborg som vi
känner tar form och fylls med historia. Varje nedslag i historien är en fullständig
berättelse som vävs samman med nutid och bokens övriga historier. Och apropå
historier: En av kompisarna har massor av Göteborgsvitsar på lager. Och på
Liseberg lyckas de till och med ändra sin egen historias gång. Såklart gänget
hinner tillbaka i tid för att fira jubileet. Eller vilken tid?
Anzahl der Seiten 220
Hinzugefügt am 1.3.2021, 13:20:09
Geändert am 1.3.2021, 13:21:29

Tags:
Sverige-- Göteborg, Götheborg (fartyg)

Notizen:
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= Kinderbuch zum Jubiläum "400 Jahre Göteborg"

Första upplagan

Gangsterliv : brotten, gänget och livet på gatan : den sanna historien om Sam
Ho
Typ Buch
Autor Jacob Härnqvist
Ort [Stockholm]
Verlag Norstedts
ISBN 978-91-1-311369-2
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Han levde i gängkriminalitet, missbruk och hemlöshet - och reste sig mot alla
odds. En skoningslös, naken och sann historia om brott och försoning. Som barn
var Sam rädd för sin pappas våld, for illa av djup fattigdom och flydde in i
kriminalitet och droger. Som vuxen är Sam vicepresident för ett av Malmös mest
fruktade kriminella gäng: Original Gangsters. Längs vägen har han blivit både
pappa och tung missbrukare - och fängelsekund. I Original Gangsters bär Sam
vapen och skyddsväst dygnet runt. Våldet styr och lojaliteten mot gänget är allt.
När gänglivet får ett abrupt slut rasar Sams tillvaro samman och han hamnar på
gatan som hemlös. För att överleva måste han stjäla mat, göra inbrott och sova i
trappuppgångar. För att stå ut bedövar han sig med allt tyngre droger. En natt i
häktet inser Sam att han måste förändra sitt liv - eller gå under. Där börjar den
hårda vägen mot ett helt nytt liv. Utan våld, droger och vapen. Hittills har
samhället inte kunnat hjälpa honom. Ska han klara förändringen på egen hand?
Kan han bryta med sin destruktiva sida? Och kan han försonas med sitt förflutna
- och med alla han skadat längs vägen?
Kurztitel Gangsterliv
Hinzugefügt am 12.3.2021, 17:36:15
Geändert am 12.3.2021, 17:36:15

Tags:
Sverige, Brottslingar, Ho, Sam, Missbrukare

Hemlöshet : ett komplext problem i ett föränderligt samhälle
Typ Buch
Autor Hans Swärd
Ort Lund
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Verlag Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-11898-7
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Under de senaste decennierna har de hemlösa och deras situation väckt stor
uppmärksamhet, både i forskningen och samhällsdebatten. Trots detta finns ännu
inte några allmänt accepterade förklaringar till hemlöshetens uppkomst eller
varför problemet består, trots omfattande insatser. Kunskaperna om hemlöshet är
fortfarande bristfälliga...
Kurztitel Hemlöshet
Hinzugefügt am 12.3.2021, 17:35:08
Geändert am 12.3.2021, 17:35:08

Tags:
Sverige, Hemlösa

Notizen:
Tredje upplagan
Wir haben 1. Auflage (1998), dies ist 3. Aufl. : Denna tredje upplaga av boken är i sin helhet grundligt
reviderad, utvidgad och går på djupet med frågeställningarna om hemlösheten genom att inkludera
resultat från den omfattande forskning som skett det senaste decenniet.

Hierarchical sisterhood : supporting women's peacebuilding through Swedish
aid to Bosnia and Herzegovina 1993-2013
Typ
Autor
URL
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Heruntergeladen am
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Sanela Bajramović
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-68450
Örebro
Örebro University
978-91-7529-258-8
2018
17.3.2021, 15:40:51
libris.kb.se
Hierarchical sisterhood
17.3.2021, 15:40:51
17.3.2021, 15:40:51

Tags:
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Sverige, Sweden, Bosnia and Hercegovina, Bosnien och Hercegovina, Fredsrörelser, Kvinna till
kvinna, Kvinnor och fred, Sida

Notizen:
Diss. Örebro : Örebro universitet, 2018

Knutbyflickan : livet i sektens innersta krets
Typ Buch
Autor Linnéa Kuling
Ort [Stockholm]
Verlag Storytel Publishing
ISBN 9789180136907
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Linnéa var ett barn i Knutbysekten. Det här är hennes egen berättelse. Linnéa
Kuling berättar om sin uppväxt i Kristi Bruds innersta krets, och om hur hennes
trygga punkt förvandlades till totalt mörker. När hon var liten och hennes familj
flyttade till Knutby var det som att komma hem. De välkomnades in en
kärleksfull och varm gemenskap som de trodde skulle bli ett paradis. Det blev
ett helvete. Familjen splittrades, hennes mamma skulle inte längre vara hennes
mamma, Linnéa skulle vara dotter till Kristi brud. Och trots detta – allt med
Knutby var inte dåligt. Knutbyflickan ger en unik insyn i en av Sveriges mest
omtalade sekter – genom barnets ögon. Det är en berättelse om att försöka passa
in, att vara till lags och att söka bekräftelse i en nyckfull gemenskap där kärleken
är villkorad och de vuxnas svek mot barnen ofantligt. Det är också en stark
historia om att lägga bort sin egen vilja för att viga sitt liv för något större, för att
göra gott. Linnéa Kuling är född 1995 och bor med sin sambo utanför Uppsala.
Knutbyflickan är hennes första bok.
Kurztitel Knutbyflickan
Hinzugefügt am 12.3.2021, 17:14:09
Geändert am 12.3.2021, 17:15:43

Tags:
Sekter, Filadelfiaförsamlingen (Knutby), Knutbymordet 2004, Kristna barn, Pingströrelsen, Sverige-Uppland -- Knutby

Kokvinnorna
Typ Buch
Autor Peter Gerdehag
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Ort Karlstad
Verlag Votum
ISBN 978-91-85815-41-8
Datum 2011
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Kokvinnorna Inger och Britt har båda viljor av stål och är färgstarka
personligheter som det har varit ett rent nöje att få lära känna, säger fotografen
Peter Gerdehag som under många år dokumenterat de bägge kvinnornas vardag
och liv. Kokvinnorna är något så ovanligt som handmjölkerskor och förmodligen
de allra sista som levererar sin handmjölkade mjölk till mejeriet, som kör upp till
deras halländska höjder med den stora tankbilen. Boken visar två mycket
märkliga kvinnoöden i en döende kulturtradition. Turerna har blivit många under
åren som Peter följt kvinnorna. Som fotograf har han insett att man bör passa sig
noga när man har att göra med stora, tunga, nyckfulla och hornbeprydda kreatur.
Maj-Ros, Liselotte, Lilly, Stina, Kalven-Lille, den oerhört älskade stuten Fille
och arvtagaren Lill-Fille är några av namnen på de röd-vita innevånarna i den
gamla lagården. Många av dem är lika egensinniga personligheter som
Kokvinnorna! Alla är de utrotningshotade av den nya tidens krav, tidens gång
och människans förgänglighet.
Hinzugefügt am 8.3.2021, 12:00:10
Geändert am 8.3.2021, 17:48:31

Tags:
Georgsson, Britt, 1933-, Gustafsson, Inger, 1934-, Mjölkbönder-- Sverige, Nötkreatursskötsel-- historia
-- Sverige -- 1900-talet -- 2000-talet, Sibbalt (Halland)

Min polarhistoria : en resa i modern polarforskning
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Anders Karlqvist
Malmö
Solentro.se
978-91-7565-667-0
2020
libris.kb.se
Min polarhistoria
2.3.2021, 18:21:35
2.3.2021, 18:21:35

Tags:
Arktis, Antarktis, Karlqvist, Anders, 1944-, Polarexpeditioner, Polarforskare, Polarforskning,
Polarområden
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Ruiner : första häftet (I - XXII)
Typ Buch
Autor Fredrik Nyberg
Ort [Stockholm]
Verlag Norstedts
ISBN 978-91-1-311138-4
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Ruiner Första häftet I-XXII utgör första delen i en tänkt serie av böcker som på
olika vis är upptagen av en graviterande rörelse nedåt, mot undergången och
underjorden. I bokens texter - som är ett växelbruk mellan poesi och prosa - står
tillväxtens och framåtskridandets baksidor i fokus. Skildringar av nattliga besök
på hemlighetsfulla, exklusiva klubbar, liksom utsiktslösa upptäcktsresor i
upplysningens tjänst, varvas med mer poetiska partier där ruiner synas med en
såväl saklig som figurlig blick. Fredrik Nyberg är en av de mest framstående
poeterna i sin generation, ständigt kritikerhyllad och flerfaldigt prisbelönt.
Ruiner Första häftet I-XXII markerar en kursändring i, och en expansion av,
författarskapet.
Kurztitel Ruiner
Hinzugefügt am 12.3.2021, 17:46:31
Geändert am 12.3.2021, 17:46:31

Notizen:
= 4 titel

Spotlight : åtta svenska rättsfall
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Buch
Evalisa Wallin
Stockholm
Norstedts
978-91-1-311367-8
2020
libris.kb.se
I Sverige klaras omkring sju av tio mordfall upp. I denna bok berättar
kriminalreportern Evalisa Wallin om åtta svenska rättsfall där förövaren är
tidigare ostraffad, men befinns skyldig av domstol för att ha berövat en annan
människa livet. Brottsrubriceringarna är mord, dråp och barnadråp. Följ fallen
från dådet till polisutredning och rättsprocess, med blixtbelysning av speciella
omständigheter och historiska förändringar i lagens tillämpning. Hur vanligt är
det att kvinnor mördar? Kan man dömas för att ha dödat, utan att få en påföljd?
Och hur bra är polisen egentligen på att upptäcka giftmord? Evalisa Wallin är
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kriminalreporter och producent för radio och tv. Hon har bland annat jobbat med
Veckans brott i SVT och I lagens namn och Studio Ett i P1. Med Spotlight - åtta
svenska rättsfall debuterar hon som författare.
Kurztitel Spotlight
Hinzugefügt am 12.3.2021, 17:38:43
Geändert am 12.3.2021, 17:38:43

Tags:
Sverige, Mordutredning, Mord

Svenskt näringsliv i med- och motvind 1965-1985
Typ Buch
Autor Peter Sandberg
Ort Stockholm
Verlag Dialogos
978-91-7504-375-3
2021
libris.kb.se
Beskrivning av det svenska näringslivets utveckling under åren 1965-85 i breda
penseldrag. Flera nedslag görs också på specifika företag och branscher.
Hinzugefügt am 12.3.2021, 17:08:00
Geändert am 12.3.2021, 17:08:00

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Sverige, Näringsliv-- historia

Notizen:
Första upplagan

The Big Boss : så tog Stefan Persson H&M ut i världen och blev Sveriges
rikaste person
Typ
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
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Buch
Erik Palm
Jonas Alsgren
[Stockholm]
Norstedts
978-91-1-309959-0
2021
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Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Stefan Persson är en av världens rikaste människor. Han har satt sin prägel på
hela modeindustrin. Han kan påverka politiska beslut. Han styr ännu företaget
bakom kulisserna. Och han vill fortsätta vara hemlig. Många har frågat sig hur
ett företag från lilla Västerås kunde bli ett fenomen i hela modevärlden. Så hur
gick det till när H&M genom en gigantisk reklambudget och supermodeller,
världsartister och stjärndesigners lyckades bli ett av världens starkaste
varumärken och själva sinnebilden för fast fashion? Vilka var det som skapade
succén? Som med varje framgångssaga så finns också kritiska röster. Det
handlar om anklagelser om sexistisk reklam och utnyttjande av unga
underbetalda sömmerskor. Det handlar om en företagskultur som i vissa
avseenden anklagats för att vara rent sekteristisk. Det handlar om en ägarfamilj
som prioriterar höga vinstutdelningar till aktieägarna framför välgörenhet.
Mannen som gång på gång övertrumfar kritikerna heter Stefan Persson. Han
som med viss tvekan axlade ledarrollen. Med unika vittnesmål från anställda och
interna dokument får vi här en tydligare bild av hur det gick till när han skapade
ett av Sveriges största företag genom tiderna och hur han ska ta H&M in i
framtiden.
Kurztitel The Big Boss
Hinzugefügt am 12.3.2021, 17:29:52
Geändert am 12.3.2021, 17:29:52

Tags:
Detaljhandel-- historia, Företagsledare, Kläder, Hennes & Mauritz, Modebranschen-- historia, Persson,
Stefan, 1947-

Våra bruksminnen : historier och anekdoter från Olofströms bruk
Typ
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Buch
[Jämshög]
PRO Jämshög
978-91-89219-66-3
2020
libris.kb.se
På initiativ av Ulf Sundbladh startades en skrivare-cirkel med utgångspunkt på
”Bruksminnen” från Bruket i Olofström. Efter några träffar bestämde vi hur
målsättningen skulle bli. Innehållet skulle spegla stämningen och gemenskapen
på Bruket. Vi vill med denna denna bok försöka namnge så många som möjligt,
utan att nergöra någon person. I stället vill vi framhålla person, gemenskap och
stämning inom kamratkretsen och arbetsplatsen. Vi är rädda om personers
integritet, men för att få fram det djupa sammanhanget är vi måna om att olika
personers karaktärer skall speglas. Så bäste läsare, denna lilla bok är skriven
med syfte. att bevara bruksminnen för eftervärlden och att ett gott skratt kan
förlänga livet.Själva har vi skrattat mycket av det vi gjort och upplevt.Vi känner
också, att vi är den sista generationen som upplevt en annan brukskultur än
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dagens, och som kan berätta om den. Det finns säkert flera versioner på dessa
historier, men dessa är våra. Det fanns på den tiden alla sorters kategorier
människor på Bruket, alla hade sin plats. Man skojade friskt med allt o alla och
många roliga historier blev det. Vi hoppas att många läsare kan känna igen
stämningen och förhållandet.Styrelsen för PRO Jämshög vill tacka alla som
bidragit till denna boks tillkomst och genomförande. Det är allas vår
förhoppning att denna bok skall ge läsarna minnesbilder och associationer till
gångna tider, samtidigt som dessa miljöer och människor ej skall förglömmas.
Kurztitel Våra bruksminnen
Anzahl der Seiten 125
Hinzugefügt am 2.3.2021, 18:22:59
Geändert am 2.3.2021, 18:23:08

Tags:
Järnbruk-- historia, Metallarbetare, Olofströms bruk, Sverige-- Blekinge -- Olofström

Welfare architecture for all : C.F. Møller architects
Buch
Francesca. Perry
Stockholm
Arvinius+Orfeus Förlag
978-91-985335-1-4
2019
libris.kb.se
This new book illuminates the human and holistic approach to architecture by
the Scandinavian office C.F. Møller Architects, in order to to inspire to a new
approach in the industry. Consisting of a series of essays, the book explores the
company?s most recent projects in relation to today?s biggest challenges and
changes in architecture, urban planning and design.0How can architecture
enable better socialising, living, working, learning and healing? This book will
aim to answer those questions.0C.F. Møller Architects is one of Scandinavia?s
leading architectural firms, with 90 years of award-winning work in the Nordic
region and worldwide0Today C.F. Møller has app. 300 employees. Head office
is in Aarhus, Denmark and branches in Copenhagen, Aalborg, Oslo, Stockholm
and London.
Kurztitel Welfare architecture for all
Hinzugefügt am 4.3.2021, 09:06:36
Geändert am 4.3.2021, 09:06:36
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Tags:
Skandinavien, Arkitektur
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