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101 134 dagar : om regeringsbildningen efter valet 2018
Typ Buch
Autor Jan Teorell
Autor Hanna Bäck
Autor Johan Hellström
Autor Johannes Lindvall
Ort Göteborg
Verlag Makadam
ISBN 978-91-7061-321-0
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel 134 dagar
Hinzugefügt am 22.3.2021, 16:17:36
Geändert am 1.4.2021, 13:47:14

Tags:
Sverige, Politiska partier, Regeringsbildning

101 Adopterad : En bok om Sveriges sista rasdebatt
Buch
Tobias Hübinette
Verbal Förlag
978-91-89155-25-1
2021
libris.kb.se
Under 1960-talet rasar en adoptionsdebatt där barn från utomeuropeiska länder
blir ett slagträ mellan rasoptimister och raspessimister. Adopterad: En bok om
Sveriges sista rasdebatt är berättelsen om hur icke-vita utlandsadopterade lägger
grunden till vår tids syn på ras, vithet och svenskhet.
Kurztitel Adopterad
Hinzugefügt am 16.3.2021, 09:52:46
Geändert am 1.4.2021, 13:50:35

Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 Alla ljuger
Typ Buch
Autor Camilla Grebe
Ort [Stockholm]
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Verlag Wahlström & Widstrand
ISBN 978-91-46-23655-9
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Maria är lyckligt lottad. Hon trivs med sitt jobb, hon älskar sin son, sin nye man
Samir och – oftast – bonusdottern Yasmin. Men när Yasmin försvinner och
Samir anklagas för att ha dödat sin dotter rasar Marias tillvaro.Inte kan väl
någon mörda sitt eget barn? "Alla ljuger" handlar om den fina linjen mellan lögn
och sanning. Ett isande kriminaldrama och en förödande precis skildring av en
familj i fritt fall.
Hinzugefügt am 16.3.2021, 10:29:57
Geändert am 1.4.2021, 13:51:35

101 Är det barnen, baby?
Typ Buch
Kristofer Folkhammar
[Stockholm]
Natur & Kultur
978-91-27-16477-2
2020
libris.kb.se
Är det barnen, baby? är en bok om relationer. Om föräldraskap och bögliv. Om
när livsprojekten barn och kärlek från början är åtskilda. Och om vad det är att
komma nära en annan människa.
Hinzugefügt am 16.3.2021, 11:37:34
Geändert am 1.4.2021, 13:52:38

Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Kärlek, Mänskliga relationer, Föräldraskap, Homosexuella män

Notizen:
Första utgåvan

101 Att bygga en stad : Stockholm under 800 år
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Buch
Peter Lundevall
Stockholm
Carlsson Bokförlag
978-91-89063-42-6
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Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Att bygga en stad
Hinzugefügt am 13.4.2021, 15:50:33
Geändert am 14.4.2021, 12:00:30

Tags:
Sverige-- Stockholm, Stadsplanering-- historia

101 Att ge upp har inte övervägts : Göteborgskvinnor i rörelse/r
Typ Buch
Autor Lisbeth Stenberg
Ort Göteborg
Verlag Makadam
ISBN 978-91-7061-336-4
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Bred, illustrerad skildring av historiska och nutida kvinnoorganisationer i
Göteborg.
Kurztitel Att ge upp har inte övervägts
Hinzugefügt am 22.3.2021, 16:13:57
Geändert am 1.4.2021, 13:53:41

Tags:
Sverige-- Göteborg, Kvinnorörelsen-- historia

101 Att skriva med ljus : 13 essäer om litteratur och fotografi
Typ
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor

Buch
Johan Gardfors
Mats Jansson
Nils Olsson
Mikael van Reis
Kristoffer Noheden
Niclas Östlind
Louise Wolthers
Björn Billing
Thomas Hvid Kromann
Unni Langås
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Autor Sonia Lagerwall
Autor Hans Kristian S. Rustad
Autor Jørgen Bruhn
Ort Göteborg
Verlag Makadam förlag
ISBN 978-91-7061-311-1
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Antologi om litteratur, fotografi och modernitet.
Kurztitel Att skriva med ljus
Hinzugefügt am 22.3.2021, 16:03:37
Geändert am 1.4.2021, 13:54:54

Tags:
Fotografi i litteraturen, Fotografi och litteratur

101 Av kärlek
Typ
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Daniel Söderberg
Ragnar Persson
[Stockholm]
Kaunitz-Olsson
978-91-89015-42-5
2021
libris.kb.se
En kyss, ett hörn och en ensam cowboy - 34 definitioner av kärlek.
19.3.2021, 12:39:20
1.4.2021, 13:56:09

Tags:
Kärlek, Svensk litteratur, Konst

101 Bikt om dikt
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Buch
Niklas Schiöler
Stockholm
Carlssons
978-91-89063-67-9
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Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 16.3.2021, 16:53:12
Geändert am 1.4.2021, 13:57:32

Tags:
Poesi

101 Bohusläns historia
Typ Buch
Autor Tomas Andersson
Verlag Historiska Media
ISBN 978-91-7789-114-7
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 19.3.2021, 10:09:13
Geändert am 1.4.2021, 14:00:22

101 Brinn mig en sol : en roman om ett brott
Buch
Christoffer Carlsson
[Stockholm]
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018302-8
2021
libris.kb.se
I februari 1986 sker det första mordet i byn Tiarp på Nyårsåsen utanför
Halmstad.För polisen Sven och hans son Vidar blir det en avgörande tid. Landet
är i chock efter mordet på Olof Palme. Medan Vidar söker sin väg mot
vuxenlivet, tvingas Sven in i mörkret på Nyårsåsen för att jaga Tiarpsmannen:
Vem är han? Vem blir hans nästa offer? Och vem är författaren som långt senare
återger historien – varför skriver han?"Brinn mig en sol" är en kriminalroman
om sanning, skuld och ansvar i en tid då Sverige förändras bortom igenkänning.
Kurztitel Brinn mig en sol
Hinzugefügt am 15.3.2021, 17:55:36
Geändert am 30.3.2021, 16:03:05

Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Typ Buch
Autor Sisela Lindblom
Verlag Norstedts
ISBN 978-91-1-311291-6
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Den sextonåriga Lisbet Carlsdotter som bor på Södermalmen i Stockholm är
vittne i trolldomsrättegångarna och anordnare av vakstugor. Den som står på
Höga-bergs-gatan med näsan åt Saltsjön kan överblicka kyrkobygget åt ena
hållet och stadshusbygget åt det andra. Året är 1676 och de stockholmska
häxprocesserna pågår för fullt. Där är fullt med fiskarfolk och kärringar som syr,
fattigdom och elände i stormaktstidens Sverige. Trehundrafyrtiofyra år senare
bör Lisbet Carlsdotter sedan länge ha försvunnit ut ur historien. Ändå gör hon
sig påmind för en hobbyforskare från framtiden. Är Lisbet en riktig elaking eller
ett offer för sin tid? Kan den som vill komma henne till mötes? Och hur långt
kan den som intresserar sig för en historisk person gå för att förstå vad som
egentligen hände? Sisela Lindbloms nya bok Brinn! är en historisk roman som
utspelar sig i nuet. I händelsernas centrum står Lisbet Carlsdotter, ett av de mest
aktiva vittnena i de stockholmska häxprocesserna.
Hinzugefügt am 16.3.2021, 15:29:53
Geändert am 1.4.2021, 14:01:35

101 Bygden, byarna och buan : studier av bebyggelsenamnen i Hackås och
Ovikens socknar, med ett särskilt avsnitt om fäbodnamnen
Typ
Autor
URL
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Heruntergeladen am
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Josefin Devine
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-180892
Umeå
Institutionen för språkstudier, Umeå universitet
978-91-7855-462-1
2021
13.4.2021, 15:48:55
libris.kb.se
The purpose of this study is to investigate the etymological background of the
settlement names in the parishes of Hackås and Oviken in the province of
Jämtland, and use the names to elucidate the settlement history of the area.
Another purpose is to discuss the relationship between, and the semantic
development of, the name element and common noun ås. Furthermore, the
purpose is to describe the name usage and the name continuity amongst the
summer farm names. The selection of names is based on the principles used in
the publication series Sveriges ortnamn [The place-names of Sweden], in
which this study will be incorporated. In essence, that includes parish names,
village names and names of independent farms. In addition to that, summer
farm names are analysed. The material has primarily been collected from the
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Place-name Archive in Uppsala (OAU), and then supplemented through
extracting name forms from historical maps and different land registry
records. Regarding the summer farm names, workshops have been conducted
in collaboration with the local community associations in Hackås and Oviken,
which have been the basis for the name continuity discussion. The summer
farm names are also morphologically and semantically analysed to reveal
patterns in construction and usage. The linguistic analysis of the individual
village names in Hackås and Oviken, together with archaeological finds,
suggest that there was an Iron Age community in Hackås, while the Oviken
area has been used for example as fishing/hunting grounds and was colonised
to a greater extent in the medieval era. In Hackås there are several placenames judged to be pre-Christian, such as Hov, Sanne, Salom and the several
names constructed with -sta(d). Oviken parish show signs of quick settlement
expansion, such as the large number of names with (-)ås or -gård. The name
element ås has, because of a large number of medieval settlements founded
around the same time, also started to function as denoting settlements, side by
side with the nature-describing meaning carried by the common noun. This
explains the number of names containing -ås denoting places that does not
show the usual characteristics for an ås. Results of the summer farm name
analysis show typical structures; summer farm names are often compound and
reference ownership/usership or the location. The name usage is an oral rather
than written practise. Name continuity for summer farm names has decreased
during the last decades as transhumance is no longer widely practised, and
several names in the study are unknown to locals.
Kurztitel Bygden, byarna och buan
Hinzugefügt am 13.4.2021, 15:48:55
Geändert am 14.4.2021, 12:03:04

Tags:
Namnforskning, Ortnamn, Fäbodväsen, Etymologi, Sverige-- Jämtland -- Berg -- Hackås, Sverige-Jämtland -- Berg -- Oviken

Notizen:
Diss. Umeå : Umeå universitet, 2021

101 Corona express : en liten bok om världen efter pandemin
Typ
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

7 of 85

Buch
Per Schlingmann
Kjell A. Nordström
Stockholm
Piratförlaget
978-91-642-0740-1
2021
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Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Corona express
Hinzugefügt am 16.3.2021, 16:19:22
Geändert am 1.4.2021, 14:02:50

Tags:
Samhällsutveckling, Coronapandemin 2019-2020, Pandemier-- sociala aspekter

101 Curt Nicolin : ingenjör, direktör, debattör
Typ Buch
Autor Anders Johnson
Autor Sara Johansson
Verlag Förlaget Näringslivshistoria
ISBN 978-91-985160-7-4
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Curt Nicolin (19212006) var under många år en av Sveriges mest kända och
högprofilerade företagsledare. Som vd för företag som STAL, SAS och ASEA
och som stridbar SAF-ordförande väckte han starka känslor i alla läger. I en ny
biografi skildrar Anders Johnson både mediebilden av Curt Nicolin och
människan bakom masken.
Kurztitel Curt Nicolin
Hinzugefügt am 22.3.2021, 11:55:56
Geändert am 1.4.2021, 14:03:51

101 Dagen är kommen
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Ninni Schulman
Bokförlaget Forum
978-91-37-15080-2
2021
libris.kb.se
Några dagar före julafton hittas Harry och Inga Tynning brutalt mördade i sitt
hem ett par mil norr om Hagfors. Huset är i oreda och det saknas både pengar
och smycken. Det äldre paret tycks ha levt ett stillsamt liv och har av allt att
döma varken fiender eller ovänner. Polisen, med Christer Berglund och Petra
Wilander i spetsen, misstänker att det rör sig om ett rån som spårat ur. Men ju
mer de undersöker saken, desto märkligare och obehagligare visar sig fallet vara.
Journalisten Magdalena Hansson är tillbaka på jobbet efter en längre tids
sjukskrivning och blir snart djupt engagerad i morden som skakar bygden.Den
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sjunde och avslutande delen i Hagforsserien är ett juldrama om utsatthet,
botgöring och att till slut försöka försonas med sina livslögner.
Hinzugefügt am 16.3.2021, 10:39:19
Geändert am 30.3.2021, 16:11:21

101 Den gröna vändningen : en ny kunskapshistoria om miljöfrågornas
genombrott under efterkrigstiden
Typ Buch
Autor David Larsson Heidenblad
Ort Lund
Verlag Nordic Academic Press
ISBN 978-91-88909-71-8
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Med Stockholmskonferensen 1972 uppmärksammades på allvar miljöfrågan i
världen. Men bara fem år tidigare, 1967, var miljökrisen inte alls en självklarhet.
Vad var det som gjorde att människor fick upp ögonen och vem eller vilka satte
bollen i rullning? Historikern David Larsson Heidenblad belyser händelserna
som på kort tid orsakade ett radikalt skifte.
Kurztitel Den gröna vändningen
Hinzugefügt am 16.3.2021, 17:14:32
Geändert am 1.4.2021, 14:05:04

Tags:
Sverige, Miljöförstöring-- attityder till -- historia, Miljöförstöring-- historia, Miljöfrågor-- historia

101 Den gyllene tråden : Kalla kriget och Dag Hammarskjölds gåtfulla död
Typ
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Ravi Somaiya
Manne Svensson
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-015620-6
2021
libris.kb.se
Några minuter innan midnatt, den 17:e september 1961, påbörjar ett flygplan
nedstigningen mot flygplatsen i Ndola, i dåvarande Nordrhodesia. I flygplanet
sitter FN:s dåvarande generalsekreterare, Dag Hammarskjöld. Men landningen
fullföljs aldrig, flygplanet anmäls försvunnet och först på eftermiddagen dagen
därpå hittar man vraket.En olycka, konstaterar den Nordrhodesiska
haverikommissionen, men alla är inte övertygade. FN:s involvering i vad som
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kommit att kallas Kongokrisen sågs med oblida ögon från flera håll och
Hammarskjöld hade tagit stora risker. Europeiska kolonialmakter, lokala
politiska krafter och underrättelsetjänster världen över ville se honom
misslyckas. Vad hände egentligen natten mellan den 17: och 18:e september
1961?Ravi Somaiya är grävande journalist och har skrivit för bland andra New
York Times och the Guardian. I Den gyllene tråden ser vi resultatet av hans
mödosamma arbete för att en gång för alla lösa ett av 1900-talets stora mysterier.
En noggrann kartläggning av nya och gamla bevis vävs ihop med skarpsynta
personskildringar och en djupgående analys av den komplexa Kongokrisen.
Resultatet är ett intimt historieberättande som visar på vissa individers
exceptionella godhet och mänsklighetens obotliga benägenhet till grymhet. Och
det leder till en oundviklig slutsats: Kraschen utanför Ndola var inte en olycka."
Kurztitel Den gyllene tråden
Hinzugefügt am 15.3.2021, 17:50:16
Geändert am 30.3.2021, 16:12:47

101 Den ovillige mördaren
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Set Mattsson
Historiska Media
978-91-7789-245-8
2021
libris.kb.se
19.3.2021, 10:13:45
1.4.2021, 13:58:51

101 Den stora fröstölden : svält, plundring och mord i växtförädlingens
århundrade
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Jens Nordqvist
Lund
Historiska media
978-91-7789-103-1
2020
libris.kb.se
Den stora fröstölden
19.3.2021, 10:07:18
13.4.2021, 15:07:12

Tags:
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Krigsbyten-- historia, Borlaug, Norman E., 1914-2009, Brücher, Heinz, 1915-1991, Fröer-- historia,
Genbanker-- historia, Vavilov, Nikolaj Ivanovič, 1887-1943, Växtförädling-- historia, Växtgenetik-historia

101 Det svenska filmmanusets historia
Typ Buch
Autor Kjell Sundstedt
Autor Johanna Forsman
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-015688-6
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Det svenska filmmanusets historia kastar ljus på ett bortglömt kapitel i vårt
svenska kulturarv. Vi får möta såväl berömda som bortglömda manusförfattare
som skrivit internationella framgångar, skapat rasande debatter och utvecklat
berättartekniska landvinningar för filmkonsten från slutet av 1800-talets
stumfilm till 2000-talets fokus på serier. Under dessa år har filmmanus både följt
trenderna och skapat nya. Samhällsideal och ny teknik har ställt ständigt
skiftande krav på filmens berättelser, och de män och kvinnor som skrivit dem.
Det är en hundraårig historia som skapat mycket högtflygande drömmar, många
olyckliga slut men även kritikerrosade och av publiken älskade filmer.
Hinzugefügt am 15.3.2021, 17:51:17
Geändert am 30.3.2021, 16:14:28

101 Det svenska missnöjet
Typ
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Johanna Lindell
Lisa Pelling
Bokförlaget Atlas
978-91-89077-11-9
2021
libris.kb.se
25.3.2021, 17:14:54
13.4.2021, 15:08:36

101 Döden går på visning
Typ Buch
Autor Måns Nilsson
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Autor Anders de la Motte
Verlag Bokförlaget Forum
ISBN 978-91-37-15971-3
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Svek, girighet och mord bland slott, äppelträd och blommande rapsfält.När
stjärnmäklaren Jessie Anderson hittas mördad i samband med en husvisning på
Österlen dras den fyrkantige och aningen bufflige kommissarien Peter Vinston in
i utredningen, trots att han egentligen bara är på besök i trakten. Till sin hjälp får
han den lokala polisassistenten Tove Esping, oerfaren men ambitiös och vaken.
Kollegerna retar sig på varandra men formar en motvillig vänskap i jakten på
sanningen. Bakom trädgårdshäckarna i de idylliska byarna på Skåneslätten lurar
en mördare. Frågan är bara vem.”Döden går på visning” är första delen i Anders
de la Mottes och Måns Nilssons pusseldeckarserie ”Morden på Österlen” – där
vackra miljöer och excentriska karaktärer möter ond bråd död.
Hinzugefügt am 16.3.2021, 10:57:17
Geändert am 30.3.2021, 16:15:30

101 Dolda gudar
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Nils Håkanson
Nirstedt/litteratur
978-91-89066-54-0
2021
libris.kb.se
17.3.2021, 12:00:44
13.4.2021, 15:09:42

101 Draksådd : fiaskon och haverier när kommunen ska sättas på kartan
Buch
Christian Daun
Stockholm
Ordfront
978-91-7775-077-2
2021
libris.kb.se
Draksådd handlar om svenska kommuners misslyckade projekt och försök att
"sätta kommunen på kartan"
Kurztitel Draksådd
Hinzugefügt am 16.3.2021, 16:28:55

Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Geändert am 13.4.2021, 15:10:47

Tags:
Sverige, Platsmarknadsföring, Kommuner, Kommunalpolitik, Kommunal ekonomi, Marknadsföring

101 Drönarhjärta
Typ Buch
Autor Lars Wilderäng
Verlag Norstedts
ISBN 978-91-1-311342-5
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Året är 2016. Transportstyrelsen har röjt den svenska underrättelsetjänstens
hemliga agenter och Sverige står utan ögon och öron på marken för första
gången på decennier. När en oväntad upptäckt görs på Gotland skickas Hanna
Hjerta, vid specialförbandsystemets sektion för operativ teknik, dit för att delta i
utredningen. Underrättelsetjänster från världens alla hörn vänder sina blickar
mot Gotland, samtidigt som omvärldsläget blir alltmer spänt. Insatsen visar sig
bli mer omfattande än Hjerta först trott, och hon dras allt djupare in i en
storpolitisk konflikt vars konsekvenser riskerar att bli förödande. En plan med
allt större insatser tar sin form, men kommer de att lyckas innan det är för sent?
Drönarhjärta är en ny thriller och spionroman av Lars Wilderäng, författaren till
Stjärnklart, Höstsol och Redovisningsavdelning Marviken. Tio år efter
debutromanen Midvintermörker återvänder han nu till Gotland i en rafflande
spänningsroman, den första i en ny thrillerserie som tar sitt avstamp i en
händelse som ligger obehagligt nära verkligheten.
Hinzugefügt am 16.3.2021, 15:56:23
Geändert am 13.4.2021, 15:11:43

101 Efter Alliansen : Idéer för en ny borgerlighet
Typ
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor

Buch
Adam Danieli
Naod Habtemichael
Edvard Hollertz
Alexandra Ivanov
Isak Kupersmidt
Tove Lifvendahl
PJ Anders Linder
Carl-Vincent Reimers
Sten Tolgfors
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Autor Hanna Wagenius
Autor Zebulon Carlander
Autor Emanuel Örtengren
Verlag Timbro
ISBN 978-91-7703-229-8
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Alliansen finns inte längre. Januariöverenskommelsen, coronapandemin och
samhällsproblem kopplade till migration och kriminalitet har vänt upp och ner
på det mesta i svensk politik. I Efter Alliansen funderar rutinerade profiler och
kommande ledare kring borgerlighetens vägval i 2020-talets Sverige.
Kurztitel Efter Alliansen
Hinzugefügt am 16.3.2021, 16:37:40
Geändert am 13.4.2021, 15:12:47

101 En ensam plats
Buch
Kristina Sandberg
Norstedts
978-91-1-311571-9
2021
libris.kb.se
Det är våren 2016 och efter Augustpriset till romanen Liv till varje pris två år
tidigare har Kristina Sandberg blivit en av landets mest efterfrågade författare.
Hon vet att hon måste ta vara på den här tiden fast hon börjar känna sig på
bristningsgränsen. Och så är det den där smärtan, en värk som strålar från bröstet
ut i armen, handen domnar. Men hon skjuter upp mammografitiden, det är ju så
mycket som ska göras först, texter som ska skrivas, resan med familjen till
Cornwall, och så är hon inbjuden till Bergmanveckan på Fårö. Hon befinner sig i
ett slags utmattningens frenesi, men vet att hon snart ska få vara ledig. Så
kommer ett samtal. Hennes pappa har dött. Han har hittats på golvet i sitt hus i
Moliden. Och strax efter detta kommer hennes egen dom: aggressiv bröstcancer,
tre tumörer, en stor och två små. Livet vänds till att handla om förlust, om sorg,
om kroppens skörhet och skräcken att dö från sina barn. Kristina Sandbergs
självbiografiska skildring av denna tid är en stark, djupt gripande och
inträngande text. Den blickar också tillbaka på uppväxten i 1970-talets
Sundsvall. På trådarna bakåt i släkten och allt som går förlorat när hon
tillsammans med sin syster måste sälja det som också varit faderns föräldrahem.
Men framför allt handlar det om hur cancersjukdomen placerar henne på en
mycket ensam plats. Där andras bemötande och tystnader drabbar, där orden inte
når fram.
Hinzugefügt am 16.3.2021, 15:50:47
Geändert am 13.4.2021, 15:14:27

Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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101 En familjetragedi
Typ Buch
Autor Mattias Edvardsson
Verlag Bokförlaget Forum
ISBN 978-91-37-15847-1
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Tre unga människor. Två mord. Men finns det mer än en sanning?Bill Olssons
ekonomi är körd i botten. Han kämpar för att försörja sin dotter och hyr ut ett
rum till studenten Karla, som äntligen gjort sig fri från sin missbrukande
mamma.För att finansiera sina juridikstudier börjar Karla städa hos barnläkaren
Steven Rytter och hans fru Regina. Men snart förstår hon att allt inte står rätt till
i huset. Varför tillbringar Regina dagarna instängd i ett mörkt sovrum?Samtidigt
är Jennica mitt uppe i en trettioårskris. Via Tinder möter hon Steven och blir
stormförälskad.När Steven och Regina hittas döda i sitt hem blir Bill snart
misstänkt. Fram växer en berättelse om en förtvivlad pappa som blivit desperat,
och om ett läkarpar som förhåller sig fritt till alla regler.
Hinzugefügt am 16.3.2021, 10:57:25
Geändert am 30.3.2021, 16:16:45

101 En liten bok om kärlek : lyrik : tredje delen i en trilogi
Buch
Kristian Lundberg
Göteborg
Lindelöws bokförlag
978-91-88753-36-6
2021
libris.kb.se
En liten bok om kärlek (2021) är Kristian Lundbergs avslutande del i en
lyriktrilogi. De två första delarna heter Requiem över en förlorad son (2019) och
En liten bok om helvetet (2020). Hörte på skånska sydkusten är en ny boplats,
där finns kärleken.
Kurztitel En liten bok om kärlek
Hinzugefügt am 22.3.2021, 15:52:57
Geändert am 13.4.2021, 15:20:20

Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 Er tredje man
Typ Buch
Autor Denise Rudberg
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Verlag Bookmark Förlag
ISBN 978-91-89298-07-1
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Tre kvinnor. Ett krig. En kod att knäcka. Kontrahenterna är en hyllning till förra
seklets kämpande, starka kvinnor.
Hinzugefügt am 15.3.2021, 17:06:27
Geändert am 13.4.2021, 15:21:46

101 Era anklagelser är meningslösa
Typ Buch
Autor Pär Thörn
Verlag Kaunitz-Olsson
978-91-89015-57-9
2021
libris.kb.se
En välklädd herre fyller kundvagnen med varor medan han talar för sig själv om
ett hemligt uppdrag i en koloni. En mindre välklädd herre går runt på
köpcentrumet Frölunda Torg och reflekterar över hur hans steg påverkar
smittspridningen. En tandhygienist äter en Daimtårta.
Hinzugefügt am 19.3.2021, 12:43:05

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Geändert am 14.4.2021, 12:03:59

101 Ett utrikes liv
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Ingmar Karlsson
Historiska Media
978-91-7789-566-4
2021
libris.kb.se
19.3.2021, 10:12:31
14.4.2021, 12:04:53

101 Exporterad realism : svensk arbetarlitteratur på engelska
Typ Buch
Autor Paul Tenngart
Ort Göteborg ;
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Verlag Makadam förlag
ISBN 978-91-7061-319-7
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Exporterad realism
Hinzugefügt am 22.3.2021, 16:15:57
Geändert am 14.4.2021, 12:06:00

Tags:
Svensk litteratur-- historia, Litterära översättningar, Engelska språket, Arbetarförfattare,
Arbetarlitteratur, Svensk arbetarlitteratur

101 Folk i rörelse : Vår demokratis historia
Typ Buch
Kjell Östberg
Ordfront Förlag
978-91-7775-163-2
2021
libris.kb.se
I år firar den svenska demokratin hundra år. Många ser detta som slutet på en
given utveckling. Kjell Östberg skriver istället levande om hur vår demokrati är
ett resultat av att människor sluter sig samman i kamp för att gemensamt skapa
förändring, från Sundsvallsstrejken 1879 till Fridays for future idag.
Kurztitel Folk i rörelse
Hinzugefügt am 16.3.2021, 16:33:05
Geändert am 14.4.2021, 12:06:55

Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 Försörjningens förändrade former : lönearbete och fattigvård under 1800talet
Typ
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Göran Salmonsson
Linn Spross
Arkiv förlag/A-Z förlag
978-91-7924-339-5
2021
libris.kb.se
Denna bok följer lönearbetets väg från att vara ett främmande inslag och ett
fattigvårdsproblem till att vara en självklar företeelse och ett normalt
försörjningssätt som föstes ut ur fattigvården och in i en ny socialpolitik under
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1800-talet.
Kurztitel Försörjningens förändrade former
Hinzugefügt am 23.3.2021, 15:51:43
Geändert am 30.3.2021, 16:17:48

101 Främmande nära : människor och medicin över gränserna förr och nu
Typ Buch
Autor Motzi Eklöf
Ort Malmköping
Verlag Exempla förlag
ISBN 978-91-983319-7-4
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I sjutton fascinerande fallstudier beskriver forskande författare hur nationella,
kulturella, professionella och personliga gränser överskridits i svensk
medicinhistoria. De berättar om museala kuriositeter, medicinturism,
vetenskaplig källarverksamhet, smittande rakborstar, läkaren som patient och
mycket mera. Dåtida företeelser relateras till nutida hanteringar och värderingar.
Boken är rikligt illustrerad med historiskt bildmaterial.
Kurztitel Främmande nära
Hinzugefügt am 24.3.2021, 18:18:27
Geändert am 14.4.2021, 12:07:46

Tags:
Medicinhistoria

101 Från arbetets horisont : perspektiv på historisk forskning om arbete och
samhälle under kapitalismen
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Lars Ekdahl
Lund
Arkiv förlag
978-91-7924-354-8
2021
libris.kb.se
I Från arbetets horisont ger nio historiker sin syn på arbetslivshistorisk eller
arbetarhistorisk forskning. I de personligt hållna bidragen diskuterar de
utvecklingen av den egna forskningen, dess inriktning och resultat, mot
bakgrund av de inom- och utomvetenskapliga förutsättningar som format deras
forskargärning.

03.05.2021, 17:25

Zotero-Bericht

19 of 85

zotero://report/library/collections/S3U5SY43/items?sort=title&directi...

Kurztitel Från arbetets horisont
Hinzugefügt am 23.3.2021, 15:50:40
Geändert am 30.3.2021, 16:21:03

Tags:
Sverige, Arbetarhistoria, Kapitalism, Arbete-- forskning -- historia, Arbetslivsforskning, Samhället-forskning -- historia

101 Från armborst till plakat : demokratin 100 år - människor och händelser i
Kalmar län
Typ Buch
Autor Peter Danielsson
Ort [Kalmar]
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel

Länsstyrelsen Kalmar län
978-91-986657-0-3
2020
libris.kb.se
Från armborst till plakat

Hinzugefügt am 23.3.2021, 17:01:42
Geändert am 14.4.2021, 12:09:02

Tags:
Demokrati

101 Från stor stad till storstad : Stockholms stift igår och idag
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Caroline Krook
Stockholm
Verbum
978-91-526-3848-4
2020
libris.kb.se
Från stor stad till storstad
16.3.2021, 17:19:06
14.4.2021, 12:09:57

Tags:
Sverige-- Stockholm, Kyrkohistoria, Svenska kyrkan. Stockholms stift
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101 Gå i fängelse; Kvinnor utan nåd
Typ Buch
Autor Camilla Läckberg
Verlag Bokförlaget Forum
ISBN 978-91-37-15540-1
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Camilla Läckberg är tillbaka med två fristående berättelser om hemligheter, svek
och att ta makten över sitt liv.Fyra ungdomar som känt varandra sedan barnsben
firar nyår i en stor, lyxig villa med sjötomt utanför Stockholm. De är bästa
vänner, precis som deras föräldrar som har fest i villan intill. De har allt, men bär
också på mörka hemligheter de inte delat med någon, inte ens varandra. När ett
parti Monopol spårar ur och insatserna höjs, börjar hemligheterna långsamt
sippra fram. Och när krutet lagt sig tar en intrikat plan sin form…Ingrid Steen
lever det perfekta livet med en framgångsrik make, villa i Bromma och en
väluppfostrad dotter. Victoria Brunberg har flytt från Ryssland och lever ett
stillsamt liv på landet med sin man. Och Birgitta Nilsson är en omtyckt
lågstadielärare med en tystlåten man och två vuxna barn. Men bakom fasaderna
är ingenting som det först verkar. Tillsammans, men anonyma för varandra,
bestämmer kvinnorna sig för att en gång för alla slå tillbaka.Gå i fängelse och
Kvinnor utan nåd är två rafflande berättelser om kärlek, svek och gruvlig hämnd,
som inte lämnar någon oberörd.
Hinzugefügt am 16.3.2021, 08:47:10
Geändert am 30.3.2021, 16:25:15

101 Genombrottet : Så löste släktforskaren dubbelmordet i Linköping
Typ
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Anna Bodin
Peter Sjölund
Norstedts
978-91-1-311399-9
2021
libris.kb.se
När det fruktansvärda dubbelmordet i Linköping kunde klaras upp efter 16 långa
år var det en släktforskare som stod för genombrottet. Peter Sjölund gick 200 år
bakåt i tiden och byggde ett släktnät som lyckades ringa in mördaren, som greps
och erkände direkt. En lagändring hade gjort det möjligt att använda
släktforskningsdatabaser och för första gången i Europa kunde ett mord klaras
upp med den banbrytande metoden, ett genombrott som kan bli viktigare än
fingeravtrycket. Nu väntar en lång rad kalla fall på sin lösning. Det här är boken
om jakten som ledde fram till att Peter Sjölund kunde identifiera mördaren. Men
också om alla liv som slogs i spillror av morden den där oktoberdagen 2004 och
de anhörigas långa väntan på ett svar. Journalisten Anna Bodin har följt Peter
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Sjölund från allra första början. Här är deras unika berättelse om jakten som
satte punkt för den största mordutredningen i Sveriges historia efter
Palmemordet.
Kurztitel Genombrottet
Hinzugefügt am 16.3.2021, 15:57:11
Geändert am 14.4.2021, 12:10:57

101 Glömda soldater : så deltog kvinnorna i andra världskriget
Typ Buch
Autor Anna Larsdotter
Verlag Historiska Media
ISBN 978-91-7545-976-9
Datum 2021
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

libris.kb.se
Glömda soldater
19.3.2021, 10:08:43
14.4.2021, 12:12:02

101 God natt Madame
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Carina Burman
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018820-7

Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung "Två saker har jag velat här i livet: skriva långa dikter och få ett litet barn. I
ingetdera har jag ännu lyckats"Anna Charlotta von Stapelmohr, gift
Schröderheim, är kär väninna till Bellman och uppskattad vid hovet – eller var,
tills hennes vassa tunga förpassade henne ut i kylan. Nu är det 1790 och hon
tecknar ner sina minnen. Kvick, litterär och ironisk målar hon upp sitt liv med
familj och vänner, kärlekar och fiender.God natt Madame är en roande, sorglig
och nästan sann roman om en kvinna, som inte lät sig begränsas.
Hinzugefügt am 15.3.2021, 17:37:15
Geändert am 30.3.2021, 16:27:58

101 Hagen-fallet : Oskyldigt anklagad eller kallblodig mördare?
Typ Buch
Autor Kenneth Fossheim
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Autor Magnus Braaten
Autor Staffan Söderblom
Verlag Norstedts
ISBN 978-91-1-311707-2
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Tom Hagen är affärsman och miljardär, en av Norges rikaste personer. Den 31
oktober 2018 försvinner hans fru Anne-Elisabeth spårlöst från hemmet. Tom
Hagen får ett hotbrev med krav på en lösensumma på nio miljoner euro i
kryptovaluta, och polisen inleder en utredning i hemlighet. Men vad som först
ser ut som en kidnappning kommer snart att betraktas som ett mord.
Huvudmisstänkt: Tom Hagen själv. Försvinnandet av Anne-Elisabeth Hagen är
ett av Norges mest omtalade kriminalfall någonsin. Fallet är fortfarande inte löst,
ingen kropp har hittats, trots en massiv polisutredning. Om Tom Hagen är
skyldig, är han en kallblodig mördare som fört alla bakom ljuset. Om han är
oskyldig, har han inte bara förlorat sin hustru, utan också blivit orättfärdigt
uthängd som mördare. Kriminalreportrarna Magnus Braaten och Kenneth
Fossheim har följt fallet på nära håll och fått tillgång till hittills okända
dokument och förhör. I Hagen-fallet berättar de hela historien. Vem är egentligen
Tom Hagen? Vilka fiender har han? Hur var relationen till hustrun? Vilka
metoder använder Oslopolisen för att lösa fallet, och varför har de fortfarande
inte lyckats?
Kurztitel Hagen-fallet
Hinzugefügt am 16.3.2021, 15:57:44
Geändert am 15.4.2021, 09:40:06

101 I Julia Pastranas namn : roman
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Maj-Britt Wiggh
Stockholm
Bokförlaget Lejd
978-91-85725-60-1
2021
libris.kb.se
I Julia Pastranas namn
22.3.2021, 15:59:45
31.3.2021, 11:31:14

Tags:
Kvinnor, Mexikanska urfolk, Pastrana, Julia, Syndrom

Notizen:
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101 Järnbruk i Uppland
Typ Buch
Ort [Lidingö]
Verlag Föreningen för Smedsläktsforskning
ISBN 978-91-983216-6-1
Datum 2021
Signatur bestellt
Bibliothekskatalog Library Catalog - katalog.ub.uni-kiel.de
Anzahl der Seiten 60
Hinzugefügt am 14.4.2021, 08:48:07
Geändert am 15.4.2021, 09:41:31

Anhänge
Link to Library Catalog Entry

101 Järnbrukens historia
Typ Buch
Autor Nils-Johan Tjärnlund
Bokförlaget Stolpe
978-91-89069-02-2
2021
libris.kb.se
I boken Järnbrukens historia får vi några perspektiv på järnets avgörande roll i
Sveriges historia. Tidsresan börjar för mer än tvåtusen år sedan, men
tyngdpunkten ligger på 1700- och 1800-talens blomstrande brukskultur. I denna
rikt illustrerade bok får vi tydliga exempel på de starka influenser som
brukskulturen har lämnat efter sig.
Hinzugefügt am 22.3.2021, 13:38:34
Geändert am 31.3.2021, 11:33:06

Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 Je m'appelle Agneta
Typ Buch
Autor Emma Hamberg
Ort Stockholm
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Verlag Piratförlaget
ISBN 978-91-642-0672-5
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 16.3.2021, 16:15:43
Geändert am 15.4.2021, 09:43:20

101 Jord och gudar
Typ Buch
Autor Maria Küchen
Verlag Natur & Kultur Allmänlitteratur
ISBN 978-91-27-17186-2
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung En fredagseftermiddag har rörmontörer grävt en djup grop utanför Maria
Küchens ytterdörr. I gropen upptäcks ett skelett. Det visar sig att man har råkat
hitta en tusen år gammal grav. En lucka i tiden öppnar sig. Maria Küchen
avsöker jorden myllan ur både ett existentiellt och biologiskt perspektiv.
Hinzugefügt am 16.3.2021, 11:29:18
Geändert am 15.4.2021, 09:44:42

101 Junilistan : Historien om ett uppror
Typ Buch
Eva Nisser
Nils Lundgren
Timbro
978-91-7703-231-1
2021
libris.kb.se
I EU-valet 2004 fick det nybildade partiet Junilistan 14,5 procent.
I Junilistan beskrivs med unik inblick partiets uppgång och fall. Det är en
historiebok, men också en brännande kommentar till de politiska skeenden som
dominerar Europa i dag.
Kurztitel Junilistan
Hinzugefügt am 16.3.2021, 16:40:09
Geändert am 15.4.2021, 09:45:50

Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 Kakelugnen i Sverige
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Typ Buch
Autor Carl Frängsmyr
Autor Karl Gradin
Autor Maria Perers
Autor Claes Pettersson
Autor Susanna Scherman
Autor Anders Stjernberg
Autor Linnéa Rollenhagen Tilly
Autor Bo Vahlne
Autor Vicki Wenander
Autor Svante Helmbaek Tirén
Autor Kurt Almqvist
Autor Svante Helmbaek Tirén
Verlag Bokförlaget Stolpe
978-91-89069-16-9
2021
libris.kb.se
Fram till 1900-talets början förblev kakelugnen den i särklass viktigaste
värmekällan i svenska hem. Både teknik och estetik förfinades, även om det
huvudsakligen är samma grundprincip som än idag används vid
kakelugnsuppsättningar. I våra dagar är kakelugnen ett viktigt exempel på
upplysningstidens arbete med teknik, vetenskap och konsthantverk.
Hinzugefügt am 22.3.2021, 13:35:22
Geändert am 31.3.2021, 11:34:38

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 Kärlekens paradis : konflikten mellan kärlek och konst i Henrik och Märta
Tikkanens litterära dialog
Typ
Autor
URL
Reihe
Band
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Heruntergeladen am
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Matilda Torstensson Wulf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-173242
Eureka - Ellerströms akademiska ; nr 79
[Linköping studies in arts and sciences], 0282-9800 ; 804
[Malmö]
Ellerströms
978-91-7247-610-3
2021
16.3.2021, 16:07:31
libris.kb.se
I ”Kärlekens paradis” undersöker Matilda Torstensson Wulf hur ett av vår tids
stora författarpar tampades med att hålla ihop livet och förhållandet och sam‐
tidigt få tid över till skrivandet. ”Kärlekens paradis” tar avstamp i makarna
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Tikkanens litterära dialog för att undersöka förutsättningarna för skapande,
skrivande och romantiska parförhållanden.
Kurztitel Kärlekens paradis
Hinzugefügt am 16.3.2021, 16:07:31
Geändert am 15.4.2021, 09:46:48

Tags:
Författare, Kärlek i litteraturen, Äktenskap i litteraturen, Familjer i litteraturen, Författarpar,
Författaryrket, Könsroller i litteraturen, Litteraturreception, Självbiografiska romaner, Tikkanen,
Henrik, 1924-1984, Tikkanen, Märta, 1935-

Notizen:
Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2021

101 Konferensen
Buch
Mats Strandberg
Norstedts
978-91-1-308153-3
2021
libris.kb.se
En dysfunktionell arbetsgrupp på konferens blir jagade av en hämndlysten
mördare. Nu måste de lära sig att samarbeta på allvar om de ska ha en chans att
överleva. En grupp anställda på kommunens exploateringsenhet anländer till den
pittoreska lilla stugbyn vid Kolarsjöns strand. De är där för att ha konferens om
ett kontroversiellt projekt som väcker starka känslor, både på bygden och bland
personalen. Vad konferensdeltagarna inte vet är att någon iakttar dem från andra
sidan sjön. Någon som är ute efter hämnd. När mörkret faller börjar de
försvinna, en efter en. Konferensen är en blodig thriller om den värsta
teambuildingen någonsin. Det handlar om de människor vi tillbringar större
delen av vår vakna tid med, men inte valt själva: kollegorna. Genom Mats
Strandbergs förmåga att krypa in under skinnet på sina romangestalter
framträder också bilden av ett Sverige i förändring. Mats Strandbergs storhet
ligger i den kärlek och omsorg med vilken han tecknar de människor som
befolkar hans mörka värld men han är minst lika bra på att ta död på dem."
Niklas Natt och Dag
Hinzugefügt am 16.3.2021, 15:47:09
Geändert am 15.4.2021, 09:47:46
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Verlag
ISBN
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Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Typ Buch
Autor Anna Fock
Verlag Natur & Kultur Allmänlitteratur
ISBN 978-91-27-17104-6
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung En nutida flanörroman som utspelar sig i Tallinn och på Östersjöns Sverigebåtar.
Hinzugefügt am 16.3.2021, 11:14:50
Geändert am 15.4.2021, 09:48:47

101 Kvinnorna byggde välfärden
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

Britt-Marie Mattsson
[Stockholm]
Piratförlaget
978-91-642-0724-1
2021
libris.kb.se
16.3.2021, 16:16:20
15.4.2021, 09:52:23

Tags:
Sverige, Kvinnor-- historia, Jämställdhet, Samhällsförändring, Välfärd, Yrkeskvinnor, Välfärdspolitik

101 Landet utanför : Sverige och kriget 1940-1942
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Henrik Berggren
Stockholm
Norstedts
978-91-1-311245-9
2021
libris.kb.se
"Trilogin kommer att bli en svensk klassiker, en djupgående skildring av
samhälle och människor i beredskapstid, i ett land som flera gånger balanserade
på randen mot katastrof under dessa år." Dala-Demokraten om den första delen
av Landet utanför. I del ett av Landet utanför skildrades Sverige under det första
dramatiska krigsåret. Nu kommer den efterlängtade fortsättningen på Henrik
Berggrens trilogi. I denna andra del sträcker sig handlingen från den mörka
hösten 1940 till slaget om Stalingrad hösten 1942. I centrum av berättelsen står
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striderna om eftergiftspolitiken mot Tyskland. Men runt de ledande politikerna,
militärerna och diplomaterna vävs en fängslande skildring av livet i det neutrala
Sverige. Vi möter en rad kända och mindre kända svenskars skiftande livsöden i
krigets skugga. Husmödrarna klipper ransoneringskuponger, biografsalongerna
är utkylda men fullsatta, antinazister planerar flykt och swing är tidens melodi
till mångas irritation. I små tidningsnotiser rapporteras om allt hårdare ingrepp
mot judar i de ockuperade länderna. Men först när ett fartyg med 532 norska
judar avgår mot Polen från Oslo i november 1942 kommer en reaktion...
Kurztitel Landet utanför
Hinzugefügt am 16.3.2021, 15:43:17
Geändert am 15.4.2021, 09:53:41

Tags:
Sverige, Historia, Andra världskriget 1939-1945

101 Lars Johan Hierta och hans tid : då demokratins dörrar öppnades
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Gösta Arvidsson
Stockholm
Carlssons
978-91-89063-49-5
2021
libris.kb.se
Lars Johan Hierta och hans tid
15.4.2021, 11:02:35
16.4.2021, 10:42:41

Tags:
Sverige, Politiker, Företagare, Aftonbladet, Bokförläggare, Hierta, Lars Johan, 1801-1872, Publicister

101 Lastbart
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am
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Buch
Björn Hellberg
Lind & Co
978-91-7903-546-4
2021
libris.kb.se
17.3.2021, 10:22:36
15.4.2021, 09:54:36
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101 Lejonburen
Typ Buch
Autor Ulrika Kärnborg
Verlag Natur & Kultur Allmänlitteratur
ISBN 978-91-27-14248-0
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 16.3.2021, 11:39:41
Geändert am 15.4.2021, 09:55:23

101 Litapåmig
Typ Buch
Anders Roslund
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018017-1
2021
libris.kb.se
Allt var ju så bra för Ewert Grens. En fantastisk pojke kallade honom
låtsasmorfar och för första gången på trettio år fanns det en kvinna som han ville
klä sig fin inför.Men verkligheten kom snabbt att handla om något annat:
slavhandel, illegala organ, kidnappning och giftsprutor. Hur kom detta att leda
till det förflutnas Box 21? Och till mordet på någon som stod Ewert så
nära?LITAPÅMIG är en thriller i ett rasande tempo där ingen går att lita
på.Anders Roslund befäster i den sjätte fristående Hoffmann och Grens-thrillern
att han är en av vår tids främsta spänningsförfattare.
Hinzugefügt am 15.3.2021, 17:41:25
Geändert am 31.3.2021, 11:35:37

Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 Litteraturens slut
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

29 of 85

Buch
Sven Anders Johansson
[Göteborg]
Glänta produktion
978-91-984851-9-6
2021
libris.kb.se
Är det slut med litteraturen? Är det i så fall något att sörja? Sven Anders
Johansson har svaren.
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Hinzugefügt am 15.4.2021, 10:55:18
Geändert am 16.4.2021, 10:43:52

Tags:
Litteratur-- historia, Litteratur-- teori, filosofi

101 Ljudet av fötter : Första Monikabok
Typ Buch
Autor Sara Lövestam
Verlag Piratförlaget
ISBN 978-91-642-0643-5
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Ljudet av fötter
Hinzugefügt am 16.3.2021, 16:20:31
Geändert am 15.4.2021, 09:56:26

101 Londonflickan
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Susanna Alakoski
Natur & Kultur Allmänlitteratur
978-91-27-16052-1
2021
libris.kb.se
Uppföljaren till kritikerrosade Bomullsängeln.
16.3.2021, 11:12:32
15.4.2021, 09:57:18

101 Medicinmannen
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Buch
Mats Wahl
Stockholm
Carlssons
978-91-89063-68-6
2021
libris.kb.se

03.05.2021, 17:25

Zotero-Bericht

zotero://report/library/collections/S3U5SY43/items?sort=title&directi...

Hinzugefügt am 15.4.2021, 10:57:52
Geändert am 16.4.2021, 10:45:01

Tags:
Sverige, Svenska författare, Narkotikapolitik, Narkomaner, Svenska barnboksförfattare, Wahl, Mats,
1945-

101 Mellan Neva och Nordsjön : förutsättningar för att genomföra väpnad strid
i Östersjöområdet
Typ Buch
Autor Per Eliasson
Autor Lars Ericson Wolke
Ort Lund
Nordic Academic Press
978-91-88909-76-3
2021
libris.kb.se
I drygt två årtionden har svensk säkerhetspolitik och Sveriges militära försvar
inriktats på att delta i internationella insatser. Men styrningen har ändrats och
idag är försvaret av det egna territoriet högsta prioritet. I en tematisk genomgång
belyser en grupp experter förutsättningarna för väpnad strid i Östersjöområdet.
De medverkande i antologin är knutna till Försvarshögskolan.
Kurztitel Mellan Neva och Nordsjön
Hinzugefügt am 15.4.2021, 11:01:19
Geändert am 16.4.2021, 10:46:02

Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Sverige, Östersjöländerna, Försvaret, Taktik (militärväsen)

101 Möjligheter och mellanrum : Berättelser om genus och akademiska
livslopp
Typ
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Ort
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Buch
Britta Lundgren
Ann Öhman
Hildur Kalman
Annelie Bränström Öhman
Ludwig Franzén
Göteborg
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Verlag Makadam förlag
ISBN 978-91-7061-327-2
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Läsandet och kärleken till böcker förenar de fyra författarnas väg genom
skolgång och yrkesarbete till en tillhörighet i forskning, undervisning och
akademiskt ledarskap. De olika berättelserna har vuxit fram ur ett kollektivt
tankearbete utifrån erfarenheter som sammantaget skapat olika böjningsformer
av genus, klass och akademiskt livslopp. Varje berättelse är unik, men har sin
grund i de nordliga livsomständigheter som författarna delar. Drivkrafter är
också längtan, nyfikenhet och kunskapsglädje.??I våra samtal har akademin ofta
fått rumsliga uttryck vi har talat om mellanrum, möjlighetsrum, instängda rum,
statusrum eller frihetsrum. Rummet i sin konkreta geografiska form av
Norrland/Norden har vi gemensamt det norra Sverige som varit vår start och
utgångspunkt.??Alla fyra författare är professorer vid Umeå universitet: Britta
Lundgren, professor emerita i etnologi; Annelie Bränström Öhman, professor i
litteraturvetenskap och genusvetenskap med inriktning på humaniora; Ann
Öhman, professor i genusvetenskap och sjukgymnastik; Hildur Kalman,
professor i socialt arbete och docent i vetenskapsteori.
Kurztitel Möjligheter och mellanrum
Hinzugefügt am 16.3.2021, 17:21:41
Geändert am 16.4.2021, 10:47:22

Tags:
Kvinnliga akademiker-- sociala aspekter, Kvinnliga forskare-- sociala aspekter

101 Mönstersamhället
Buch
Anneli Rogeman
Natur & Kultur Allmänlitteratur
978-91-27-16806-0
2021
libris.kb.se
I Mönstersamhället återvänder journalisten Anneli Rogeman till sin hemort
Boliden, gruvsamhället som växte fram samtidigt som folkhemmet. Hon skildrar
hur samhället formade människorna - och vad som hände när guldet tog slut och
nya mönster, och nya klasser, växte fram i Boliden, mönstersamhället i norra
Västerbotten.
Hinzugefügt am 16.3.2021, 11:28:38
Geändert am 16.4.2021, 10:48:31
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Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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101 När nyfikenhet, driv och kreativitet möts : bibliotekariens roll som
producent och utvecklare
Typ Buch
Autor Carina Heurlin
Autor Christine Wallén
Ort [Stockholm]
Verlag Kungliga biblioteket
ISBN 978-91-7000-431-5
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Kompetens, nyfikenhet, initiativförmåga och driv. Det är teman som förenar alla
texter i den här antologin. Vad som också är gemensamt är skribenternas
ambition att utveckla biblioteksverksamheterna de verkar inom. Det här är den
tredje och avslutande delen i en triologi över bibliotekariens yrke och olika
roller. Serien är en del i Kungliga bibliotekets arbete med att göra djuplodande
temastudier av bibliotekarieprofessionen. Den första delen, Bortom
förlägenheten, utgick från bibliotekariens roll som pedagog. Den andra delen,
Världen där utanför, fokuserade på rollen som omvärldsbevakare. Nu får vi en
inblick i bibliotekariens roll som producent och utvecklare av bibliotekens olika
verksamheter. Välkomna in i bibliotekariens mångfacetterade värld: När
nyfikenhet, driv och kreativitet möts. Bibliotekariens roll som producent och
utvecklare.
Kurztitel När nyfikenhet, driv och kreativitet möts
Hinzugefügt am 24.3.2021, 18:31:57
Geändert am 16.4.2021, 10:49:44

Tags:
Bibliotek, Produktutveckling, Publik service på bibliotek, Tjänsteproduktion

101 Natur & Kulturs litteraturhistoria
Buch
Carin Franzén
Håkan Möller
Natur & Kultur Allmänlitteratur
978-91-27-14940-3
2021
libris.kb.se
Hela världens litteraturhistoria, från de första skriftsystemen till de senaste
e-böckerna detta väldiga ämne har några av Sveriges ledande forskare samlats
för att genomlysa, och resultatet är ett unikt, nytt standardverk för alla som
studerar eller älskar litteratur.
Hinzugefügt am 16.3.2021, 11:32:00
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ISBN
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Geändert am 16.4.2021, 10:51:06

101 Norrköpings gatunamn
Typ Buch
Autor Peter Kristensson
Auflage tredje, utökad upplaga
Verlag Klingsbergs Förlag
ISBN 978-91-983735-2-3
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Boken "Norrköpings gatunamn" av Peter Kristensson kom ut första gången 2014
och en andra, utökad upplaga med 69 nya namn kom 2016. Båda upplagorna på
sammanlagt 3 000 exemplar är sedan länge slutsålda. I november 2021 är det
dags för en tredje upplaga och eftersom Norrköping växer kommer den att
innehålla minst 75 nya namn på gator, torg, rondeller och parker i Norrköpings
kommun. De flesta namnen finns i Inre hamnen på Saltängen, Sandbyhov,
området Sandtorp i Klockaretorpet och vid Lindöbadet samt vid
Kolmårdsanstalten och i Eneby landsbygd och Styrstad. Som vanligt lever
Norrköpings historia vidare på gatuskyltarna. I Inre hamnen har namnen
koppling till hamn- och varvsverksamheten där, i Sandbyhov är de hämtade från
det gamla sjukhuset och i Klockaretorpet fortsätter traditionen med att namnge
gator efter kända Norrköpingsbor. Hittills är det alltså 75 nya namn, men tredje
upplagan av "Norrköpings gatunamn" kommer att omfatta även de namn som
fastställs under de första 9 månaderna under 2021 – vid sidan av de drygt 1 500
som redan dokumenterats.
Hinzugefügt am 22.3.2021, 11:33:57
Geändert am 16.4.2021, 10:52:35

101 Olof Palme
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Dick Harrison
Historiska Media
978-91-7789-484-1
2021
libris.kb.se
19.3.2021, 10:05:21
16.4.2021, 10:53:53
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Typ Buch
Autor Mons Kallentoft
Verlag Bokförlaget Forum
ISBN 978-91-37-15612-5
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Zackserien - en internationell fullträff, såld till flera länder och hyllad av såväl
kritiker som läsare.Störst av allt är girighetenTvå barn avrättas. En organisation
som liknar en terrorsekt tar på sig det fruktansvärda dådet. Men vilka är de, och
vad vill de? På Särskilda enheten är Zack Herry och hans kollegor satta i högsta
beredskap. Zack, som nu har fått en son tillsammans med Hebe, oroar sig för att
något ska hända dem. Olympia har förbjudit honom att träffa dem, och han slits
mellan sin kärlek och rädslan för vad hans maktfullkomliga mor är kapabel att
göra. Så sker en explosion på Grand Hôtel och Zack dras in i en grym härva som
blir djupt personlig. I ett samhälle som post covid blivit alltmer ojämlikt, där
vissa människor kämpar för sin överlevnad och andra vältrar sig i rikedom, kan
vad som helst hända."Olympia" är den sjunde delen och baseras löst på myten
om Herkules elfte stordåd: att hämta de gyllene äpplena.
Hinzugefügt am 16.3.2021, 10:51:49
Geändert am 31.3.2021, 11:36:45

101 Ordklok
Buch
Staffan Fridell
Kaunitz-Olsson
978-91-89015-50-0
2021
libris.kb.se
"Den här boken riktar sig till alla ordvitsare, alla korsordslösare, alla
språkpoliser och språktjuvar, alla som tittar på frågeprogram på teve, läser
språkspalter i tidningar eller lyssnar på programmet Språket i radio, alla
svensklärare och alla svenskstudenter, alla som skriver på svenska och alla som
läser Kort sagt till alla som är nyfikna på ord och vill bli lite mer ordkloka.
Hinzugefügt am 19.3.2021, 12:40:20
Geändert am 16.4.2021, 10:55:23

Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 Öronen i jorden
Typ
Autor
Verlag
ISBN
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Buch
Kerro Holmberg
Pequod Press
978-91-86617-62-2
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Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I Kerro Holmbergs diktsamling befinner sig vi oss i dåtid, samtid och framtid.
Sömlöst tvinnas minne, lycka och skräck med sjöar, innanhav och öar. Dikten
ropar och slumrar, ser kallt men också sorgset på letandet efter en planka att
klamra vid, den fönsterlucka som kan släppa in det gröna ljuset, men insikten
om förlusterna, de redan levda och de kommande gemensamma, stiger som ett
vatten.
Hinzugefügt am 22.3.2021, 16:20:29
Geändert am 16.4.2021, 10:57:25

101 På andra sidan : Brevväxling över Atlanten genom en säregen vinter
Typ Buch
Autor Bergström Hans
Autor Mats Svegfors
Fri Tanke
978-91-89139-61-9
2021
libris.kb.se
Hans Bergström och Mats Svegfors var tongivande skribenter på andrasidan, det
vill säga ledarsidan, i Dagens Nyheter respektive Svenska Dagbladet när
historien bokstavligen bytte riktning i tidigt 1990-tal. Många minns det som en
era av intressanta meningsutbyten mellan de två stora morgontidningarna.
Kurztitel På andra sidan
Hinzugefügt am 12.4.2021, 17:21:19
Geändert am 19.4.2021, 16:19:50

Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 På spaning efter Lamino : om möbelformgivaren Yngve Ekström
Buch
Brita-Lena Ekström
Malmö
Bokförlaget Arena
978-91-7843-543-2
2021
libris.kb.se
Det här är en andra utökad utgåva. Den innehåller ett nyskrivet kapitel om
dagens tillverkning av Yngve Ekströms möbler samt en förteckning över hela
hans kollektion.
Kurztitel På spaning efter Lamino
Hinzugefügt am 16.3.2021, 16:44:00
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Autor
Ort
Verlag
ISBN
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Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Geändert am 19.4.2021, 16:21:38

Tags:
Sverige, Möbelformgivare, Ekström, Yngve, 1913-1988, Mödeldesign-- historia

Notizen:
Andra, utökade utgåvan

101 Profetens sista död : spänningsroman
Typ Buch
Autor Håkan Östlundh
Ort [Stockholm]
Verlag Polaris
978-91-7795-094-3
2021
libris.kb.se
Spänning av högsta internationell klass! För bara ett år sedan var Elias Ferreira
Krantz en vanlig 24-åring. Nu är han Profeten, en agent driven av tanken på att
hämnas sin pappas död. Profetens sista död är den avslutande fristående delen i
spänningstrilogin efter Profetens vinter och Den falska profeten.
Kurztitel Profetens sista död
Hinzugefügt am 15.3.2021, 17:15:23
Geändert am 19.4.2021, 16:22:34

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Hämnd

Notizen:
Första upplagan

101 Scener från hovet
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Buch
Mats Kolmisoppi
[Stockholm]
Norstedts
978-91-1-311183-4
2021
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Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Två bröder växer upp i en sverigefinsk familj som älskar monarkin. De fostras
att bli kungar, de drillas i överklassens etikett och kultur, deras pojkrum inreds
med kopior av riksregalierna. Men denna fostran driver lillebror till en despotisk
gränslöshet och ett manipulativt maktövertagande i familjen. För sent inser mor
och far att de har skapat ett monster. En man dör. När uppladdningen är
fullbordad och migrationen till morgondagens småstad är genomförd kvarstår
frågan: hur leva i en värld där allt är möjligt, men inget spelar någon roll? Mats
Kolmisoppi skriver i två långnoveller om existensen och döden. Om att
acceptera sin plats på jorden, eller fly från den.
Hinzugefügt am 16.3.2021, 15:20:34
Geändert am 19.4.2021, 16:23:44

Tags:
Döden, Dysfunktionella familjer, Sverigefinnar, Monarki, Barnuppfostran, Familjekonflikter, Livet
efter detta

101 Skånes glömda rum : det industriella välståndets ruiner
Buch
Carl Bergendorff
[Malmö]
Grad & Kägel
978-91-519-7612-9
2020
libris.kb.se
Med närmare 250 bilder illustreras industrialismens storhetstid i södra Sverige
tillsammans med personligt hållna betraktelser över de industrihistoriska
skeendena från mitten av 1800-talet till våra dagar. Skånes glömda rum blickar
tillbaka på det som nu försvinner i snabb takt; fler än hälften av miljöerna i
denna bok är rivna eller omvandlade. Gruvindustrin, varvs- och
verkstadsindustrin, torvbrytning, utsäde, kalk- och cement industrin, samt socker
industrin och SSA – en gång Sveriges största företag, kommer här åter till liv.
Kurztitel Skånes glömda rum
Hinzugefügt am 12.3.2021, 17:22:47
Geändert am 19.4.2021, 16:25:57

Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Sverige-- Skåne, Industri-- historia, Industribyggnader-- historia

101 Slå rot i förvandlingen. Gunnel Vallquists liv och livshållning
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Typ Buch
Autor Alva Dahl
Verlag Ellerströms Förlag
ISBN 978-91-7247-612-7
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I Slå rot i förvandlingen följer Alva Dahl de litterära, teologiska och
livspraktiska trådarna i Gunnel Vallquists liv och tecknar ett porträtt som breddar
bilden av det svenska nittonhundratalets kulturliv.
Hinzugefügt am 16.3.2021, 16:10:31
Geändert am 19.4.2021, 16:26:59

101 Societas Sanctæ Birgittæ 1920-2020
Typ
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Gunilla Gren-Eklund
Oloph Bexell
Fredrik Santell
Andreas Wejderstam
Magnus Åkerlund
Artos & Norma Bokförlag
978-91-7777-152-4

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung SSB grundades 1920. Dess bakgrund finns i den högkyrkliga rörelsen kring
sekelskiftet 1900 och i återupptäckten av att Svenska kyrkan har ett rikt arv att
förvalta och andliga erfarenheter att lyfta fram också från medeltiden. I tjugofyra
kapitel med både översikter och detaljstudier skildrar den här boken SSB:s liv i
historia och nutid och ger också utblickar mot dess framtid.
Hinzugefügt am 16.3.2021, 17:23:07
Geändert am 31.3.2021, 11:37:53

101 Sockerormen
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Buch
Karin Smirnoff
Bokförlaget Polaris
978-91-7795-261-9
2021
libris.kb.se
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Zusammenfassung Agnes, Kristian och Miika växer upp på 80-talet i en industristad i
Mellansverige. De tre lite udda 11-åringarna har inget gemensamt, men när deras
musikbegåvning för dem samman uppstår en stark vänskap. Tillsammans med
musikläraren Frank Leide bildar de Ensemblen Bretzel. Frågan är vem Frank
Leide egentligen är: En trygghet när föräldravärlden sviker, eller det största
sveket av dem alla?
Hinzugefügt am 15.3.2021, 17:18:55
Geändert am 31.3.2021, 11:38:49

101 Starfors & Molnebo : Uppländska herrgårdar med anor
Typ Buch
Autor Göran Ulväng
Autor Irma Ridbäck
Autor Mattias Klum
Ort Stockholm
Bokförlaget Langenskiöld
978-91-88439-38-3
2021
libris.kb.se
Svenska herrgårdar Den typiska svenska herrgården var inte ett högadligt
storgods med hundratals anställda, med huvudbyggnader av sten ( slott ) och ett
rikt nöjesliv. De flesta av herrgårdarna hade istället små gods med få eller inga
arrendebönder, begränsat med tjänstefolk och små timrade, rödfärgade
huvudbyggnader.
Kurztitel Starfors & Molnebo
Hinzugefügt am 16.3.2021, 17:24:17
Geändert am 31.3.2021, 11:39:42

Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Herrgårdar, Sverige-- Uppland -- Uppsala län -- Heby kommun

101 Svenskarna och Det heliga landet
Typ
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
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Buch
Roger Andersson
Karin Bosch Roxman
Carina Burman
David Dunér
Nils Ekedahl
Mia Gröndahl
Thord Heinonen Silverbark
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Autor Åsa Karlsson
Autor Dan Korn
Autor Arne Lapidius
Autor Rachel Lev
Autor Anna Nordlund
Autor Axel Odelberg
Autor Nathan Shachar
Autor Jesper Svartvik
Autor David Thurfjell
Autor Kurt Villards Jensen
Autor Håkan Wahlquist
Autor Lars Wollin
Autor Kurt Almqvist
Autor Louise Belfrage
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Nathan Shachar
Bokförlaget Stolpe
978-91-89069-95-4
2021
libris.kb.se
Svenskens relation till Det heliga landet är kulturhistoriskt unik. I denna rikt
illustrerade antologi belyser korsfarare, pilgrimer, handelsresande,
vetenskapsmän och författare med anknytning till landet hur denna fascinerande
relation utvecklats, från vikingatiden till idag. Huvudredaktörer är Kurt
Almqvist, Louise Belfrage och Nathan Shachar.

Hinzugefügt am 22.3.2021, 13:34:55
Geändert am 31.3.2021, 11:40:41

101 Tills alla dör
Buch
Diamant Salihu
Mondial
978-91-89061-84-2
2021
libris.kb.se
Tills alla dör är ett skakande inifrånreportage om en av Sveriges blodigaste
gängkonflikter.
Hinzugefügt am 22.3.2021, 13:28:20
Geändert am 19.4.2021, 16:28:17

Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 Tingens instanser
03.05.2021, 17:25
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Typ Buch
Autor Erik Bergqvist
Verlag Nirstedt/litteratur
ISBN 978-91-89066-57-1
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 17.3.2021, 11:59:13
Geändert am 19.4.2021, 16:29:21

101 Trolldom, mord och mirakel : tio folkminnesstudier
Typ Buch
Autor Bengt af Klintberg
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Stockholm
Carlsson bokförlag
978-91-89063-47-1
2021
libris.kb.se
Trolldom, mord och mirakel
15.4.2021, 10:51:42
19.4.2021, 16:30:29

Tags:
Sverige, Folktro, Folkminnen

101 Tyrannens tid : Om Sverige under Karl XII
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Magnus Västerbro
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-017955-7
2021
libris.kb.se
Att vara soldathustru i fredstid var svårt nog. När sedan kriget kom stod Elin
Jonsdotter inte ut längre. I förtvivlan hängde hon sig i fäboden.Den enväldige
Karl XII tvingade svenskarna att fortsätta kriga i åratal, trots att de krävde fred.
Steg för steg ökade desperationen tills upproret tycktes nära.Augustvinnaren
Magnus Västerbro berättar om det svenska folkets lidande under krigarkungens
allt mer tyranniska styre. Med utgångspunkt i enskilda människoöden och med
hjälp av den senaste historiska forskningen skildras de dramatiska åren
1700-1721, tiden då stormakten gick under. Det är en skakande berättelse om
förtryck och misär, men också om motstånd och hopp.
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Kurztitel Tyrannens tid
Hinzugefügt am 15.3.2021, 17:50:48
Geändert am 31.3.2021, 11:43:36

101 Tystnadens historia och andra essäer
Typ Buch
Autor Peter Englund
Auflage Denna reviderade utgåva har kompletterats med ytterli- gare en essä samt ett
efterord av författaren.
Verlag Natur & Kultur Allmänlitteratur
ISBN 978-91-27-15270-0
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 16.3.2021, 11:34:04
Geändert am 19.4.2021, 16:31:23

101 Våga drömma, fortsätt kämpa – Kampen om hyresrätten – igår och idag
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Buch
Kristofer Lundberg
Vaktel förlag
978-91-88441-60-7
2020
libris.kb.se

Hinzugefügt am 16.3.2021, 17:29:36
Geändert am 19.4.2021, 16:32:09

101 Våldets djupa spår : talet om våldsoffers hälsa och liv i det senmoderna
Sverige
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Buch
Christopher Collstedt
Lund
Nordic Academic Press
978-91-88909-74-9
2021
libris.kb.se

03.05.2021, 17:25
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Zusammenfassung Inrättandet av Brottsbalken år 1965 och dess definition av misshandel som brott
mot liv och hälsa förändrade samtalet om våld och våldsdåd i Sverige på djupet.
Historikern Christopher Collstedt visar hur jurister, läkare och politiker tillämpat
de nya kunskaperna kring våldsoffer och därmed modifierat djupt rotade
uppfattningar om våldets innebörd och skadeverkningar.
Kurztitel Våldets djupa spår
Hinzugefügt am 15.4.2021, 10:59:11
Geändert am 19.4.2021, 16:33:31

Tags:
Sverige, Sweden, Misshandel, Våldsbrott-- historia, Brottsoffer-- historia, Kriminalpolitik-- historia,
Straffrätt-- historia

Notizen:
1. Våldsoffers hälsa och liv – en introduktion -- I. Rätten -- 2. Juristerna, rättsvetenskapen och
senmoderniteten -- 3. Lagen och våldsoffret -- 4. Misshandlade kroppar inför rätta -- II. Biopolitisk
kontext -- 5. Rättsmedicinens makt -- 6. Traumapolitik -- 7. Människorättsliga inskriptioner -- 8.
Våldets djupa spår – sammanfattning och slutsatser

101 Vart längtar min fot : om Barbro Lindgrens författarskap
Typ
Autor
Reihe
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Ulf Boëthius
Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet ; 151
Stockholm
Makadam förlag
978-91-7061-320-3
2020
libris.kb.se
Vart längtar min fot
22.3.2021, 16:16:46
19.4.2021, 16:34:29

Tags:
1937-, Barbro, Lindgren

101 Vi röstar om vi saknar mamma : roman
Typ Buch
Autor Nina Pascoal

44 of 85

03.05.2021, 17:25

Zotero-Bericht

zotero://report/library/collections/S3U5SY43/items?sort=title&directi...

Ort [Stockholm]
Verlag Albert Bonniers förlag
ISBN 978-91-0-018265-6
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Tre systrar, en fladdrig mamma, en charterö fylld av förväntningar. På dagen
solkräm och sand och på kvällen, när lamporna tänds längs bargatan, kan nästan
vad som helst hända: kärlek, hångel, sex - och att någons hemliga önskan blir
sann. Den att en mamma ska försvinna.”Vi röstar om vi saknar mamma” är en
laddad roman om en utsatt familj, berättad ur tolvåriga mellansystern Kornelias
perspektiv. Hon som ser allt men inte syns själv och vars ansvar till slut blir
övermäktigt.
Kurztitel Vi röstar om vi saknar mamma
Hinzugefügt am 31.3.2021, 08:54:45
Geändert am 31.3.2021, 11:44:39

Tags:
Mödrar, Systrar, Utsatthet, Försvunna personer, Semester

101 Vi som inte var med i kriget : om Sverige, Norden, Europa och coronan
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Bengt Lindroth
Stockholm
Carlsson
978-91-89063-61-7
2021
libris.kb.se
Vi som inte var med i kriget
31.3.2021, 08:32:59
31.3.2021, 11:45:38

Tags:
Norden, Internationella relationer, Internationellt samarbete, Nordiskt samarbete

101 Vikingen : En historia om 1800-talets manlighet
Typ
Autor
Autor
Verlag
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Buch
Anna Lihammer
Ted Hesselbom
Historiska Media
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ISBN 978-91-7789-134-5
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Vikingen
Hinzugefügt am 19.3.2021, 10:14:46
Geändert am 19.4.2021, 16:35:35

101 Vittring
Typ Buch
Autor Ola Nilsson
Ort Stockholm
Verlag Natur & Kultur
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

978-91-27-14324-1
2020
libris.kb.se
16.3.2021, 11:42:02
19.4.2021, 16:24:44

Tags:
Kärlek, Sverige-- Jämtland, Mänskliga relationer, Sorg

Notizen:
Första utgåvan

101 Zoetrop : : det är nu i eviga tider : dikter
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Arne Johnsson
[Stockholm]
Nirstedt/litteratur
978-91-89066-73-1
2021
libris.kb.se
Zoetrop
17.3.2021, 11:48:51
19.4.2021, 16:36:34
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103 Leo Mechelin -Senatorns livshistoria från grundandet av Nokia till
ofärdsåren och kvinnlig rösträtt
Typ Buch
Autor Elisabeth Stubb
Verlag Förlaget
ISBN 978-952-99772-9-1
Datum 2021
Zusammenfassung Senator Leo Mechelin (1839–1914) är en betydande person i Finlands historia.
På sin tid beskrevs han som både en kyligt behärskad politiker och eldfängd
agitator. Hans livsberättelse belyser Finlands historia un- der ryska tiden på
tröskeln till självständighet. Mångsysslaren Meche- lin var redan på 1860-talet
med och grundade Nokia Aktiebolag. Han blev professor i statsrätt 1874 och
senare medlem i den senat, som slut- ligen införde allmän och lika rösträtt för
både kvinnor och män.
Hinzugefügt am 29.3.2021, 17:12:12
Geändert am 1.4.2021, 13:48:35

103 Archives, Accounting, and Accountability : Cameral Bookkeeping in MidSixteenth-Century Sweden and the Duchy of Johan (1556−1563)
Typ Buch
Autor Seppo Eskola
Reihe Historical studies from the University of Helsinki
Verlag
ISBN
Datum
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Helsingin yliopisto
978-951-51-6872-6
2020
Archives, Accounting, and Accountability
13.4.2021, 16:13:23
19.4.2021, 16:41:57

Anhänge
Archives, Accounting, and Accountability | Nationalbiblioteket | Finna.fi

103 Brott mot mänskligheten
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Buch
Lars Mikael Raattamaa
Modernista
978-91-88748-81-2
2022
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Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 17.3.2021, 16:50:00
Geändert am 13.4.2021, 15:23:56

103 Det låg ett skimmer över Gustavs dagar Typ Buch
Autor Margareta Beckman
Verlag Lind & Co
ISBN 978-91-7903-562-4
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 17.3.2021, 10:27:15
Geändert am 13.4.2021, 15:24:56

103 Det trettonde fallet
Typ Buch
Autor Åke Edwardson
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018051-5
2021
libris.kb.se
Erik Winter är tillbaka!Kriminalkommissarie Erik Winter har varit hos familjen i
Marbella. På planet hem lägger han märke till ett tyst par. I Sverige hamnar han i
bilen efter dem. Plötsligt gör parets bil en våldsam gir och kör med fruktansvärd
kraft in i klippväggen. Kvinnan i bilen heter Sara Brendner. Samma Sara
Brendner blev trettio år tidigare vittne till det våldsamma mordet på hennes
pappa, ett mord som aldrig klarades upp."Det trettonde fallet" är en
gastkramande spänningsroman där vi återser Erik Winter och hans kollegor vid
Göteborgspolisen.
Hinzugefügt am 15.3.2021, 17:43:43
Geändert am 13.4.2021, 15:26:16

Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

103 Dikter : Samlade dikter
Typ Buch
Autor Hjalmar Gullberg
Auflage i sitt nyskrivna förord skildrar poeten Lotta Olsson, en av vår tids stora uttolkare
av bunden vers
Verlag Norstedts
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ISBN 978-91-1-309738-1
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Hjalmar Gullberg (1898-1961) är en av den svenska nittonhundratalslitteraturens
verkligt betydande författare. Hans sätt att förena klassisk verskonst med
modern enkelhet, högstämdhet med humoristiska infall, allt på ett språk som är
tidlöst, lärt och lättillgängligt, har gjort honom till en av våra mest uppskattade
poeter. Det har gått sextio år sedan Gullberg gick bort, men i sitt nyskrivna
förord skildrar poeten Lotta Olsson, en av vår tids stora uttolkare av bunden
vers, att det "blommar och sjunger ännu i hans diktnings eviga maj", inte minst
åskådliggjort av oförglömliga rader som "Han kom som en vind. Vad bryr sig en
vind om förbud?" och dikter som "Förklädd gud", tonsatt av Lars-Erik Larsson,
eller "Död amazon", den hyllningsdikt Gullberg skrev efter författaren Karin
Boyes död.
Kurztitel Dikter
Hinzugefügt am 16.3.2021, 15:55:28
Geändert am 13.4.2021, 15:27:38

103 En uppblåst liten fittas memoarer
Typ Buch
Autor Aase Berg
Ort [Stockholm]
Albert Bonniers förlag
978-91-0-018186-4
2021
libris.kb.se
En megaloman kungsörn luftspanar på den lilla femåriga flickan Aase från
uppväxten till vuxenlivet. Genom moderskapets och livserfarenheternas
uppgång och fall skärskådar den med rovdjursblick kvinnorollen och
motståndet.”En uppblåst liten fittas memoarer” är en roman om valar som
exploderar och möten med världsberömda gubbar, om våldtäkt och
krigstrauman, om kvinnlig sorg och frihet och om konsten att flyga rakt in i
solen och förvandlas. Aase Berg monterar ner, förenklar och försvårar sin värld
och vår med sylvass penna. Den motvilligt modiga läser detta som en
självhjälpsbok - inte för den med dåligt självförtroende, utan för den med
alldeles för bra!
Hinzugefügt am 15.3.2021, 17:59:39
Geändert am 13.4.2021, 15:22:57

Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

103 Främlingsfigurer : en bok om kärlek och hat - känslor som formar bilden
av den Andre
Typ Buch
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Autor Mara Lee
Ort [Stockholm]
Verlag Albert Bonniers förlag
ISBN 978-91-0-018319-6
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Essä samsas med poesi, myt och fiktion när Mara Lee undersöker språkets
laddningar i konstruktionen av främlingen, den Andre. I diskussioner om bl.a.
Dante, Woolf, Mary Shelley och Edda-diktningen pekar hon på bildspråk som
bärare av känslor men också av makt – åtminstone för dem som kontrollerar de
retoriska figurerna – och på hur kärlek och begär kan bli ett uttryck för rasism.
Kurztitel Främlingsfigurer
Hinzugefügt am 15.3.2021, 17:58:06
Geändert am 13.4.2021, 15:28:47

103 Grus : resor och residens 2017-2018 : dikter
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Buch
Åsa Maria Kraft
[Stockholm]
Albert Bonniers förlag
978-91-0-018672-2

Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Åsa Maria Krafts nya diktbok heter som fågelsläktet trana på latin: Grus. Den
handlar om omöjliga resor och ställer frågor om flyktvägar, hemkomster och
struphuvudets mekanism. Det är en bok som går in och ut ur naturen, platsen
och historien bland halvt bortglömda versmått och murstenarna där färgen från
bilderna försvunnit. Många tranor måste ses för ett enda V.pastellfärgade
prickarsmå penseldrag i en freskett språk är en krona av lövrunt ett huvuds
hjässaoch alla ord är sång,säger fåglarna, de svärmar
Kurztitel Grus
Hinzugefügt am 15.3.2021, 17:24:56
Geändert am 13.4.2021, 15:29:41

103 Hur vill du dö? : om makten över livets slut
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Buch
P. C. Jersild
Stockholm
Fri tanke
978-91-89139-92-3

03.05.2021, 17:25
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Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Hur vill du dö? Den frågan ställde P C Jersild till sina studenter när han
utbildade blivande läkare på Karolinska Institutet. Nu riktar han frågan till en
bredare allmänhet: Vem har egentligen makten över livets slut? Är det läkarna,
juristerna, prästerna, politikerna eller vi själva?
Kurztitel Hur vill du dö?
Hinzugefügt am 15.3.2021, 17:02:15
Geändert am 19.4.2021, 16:43:18

Tags:
Dödshjälp

103 Jag faller som en sten genom tiden genom livet
Typ Buch
Åke Smedberg
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018685-2
2021
libris.kb.se
Fuktmarker, barrskogshav och naturens ständiga föränderlighet talar genom
pojken genom mannen genom människan. Den döda modern står i
dörröppningen och iakttar författaren när han går igenom hennes papper. Att
vara författare är så mycket mer än skrivakten, det kan handla om att ha ett
vanligt kneg för att ha råd att kunna skriva, det kan vara världarna som talar via
pappret.I denna personligt hållna berättelsesamling fångar Åke Smedberg
essensen i skrivandet, dess förutsättningar och kryphål. Berättelserna bildar en
poetik där Smedberg via pregnanta ögonblick, scener och händelser fångar
författarskapets kärna.
Hinzugefügt am 15.3.2021, 17:36:02
Geändert am 13.4.2021, 15:30:30

Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

103 Jag skriver över ditt ansikte
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Buch
Anna-Karin Palm
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018690-6
2021
libris.kb.se
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Zusammenfassung Du säger: ”Vad heter din mor nu igen?”Jag svarar: ”Det är ju du. Du är min
mor.”I ”Jag skriver över ditt ansikte” följer Anna-Karin Palm sin mors gradvisa
försvinnande in i alzheimers sjukdom, och försöker förstå mammans livshistoria
och hur den påverkat henne själv och familjen. Det blir en berättelse om
klassresa och livshunger, om familjehemligheter och en komplicerad mor-dotterrelation, som till slut kan landa i ett slags försoning.Anna-Karin Palm reflekterar
över minne, skrivande och hur ett livs berättelse formas. ”Jag skriver över ditt
ansikte” är en stark och berörande skildring av ett kvinnoöde, men också av en
familj som förändras i dödens närhet.
Hinzugefügt am 15.3.2021, 17:28:41
Geändert am 13.4.2021, 15:31:26

103 Lykttändaren : en Strindbergsstudie
Typ Buch
Magnus Florin
[Malmö]
Ellerströms
978-91-7247-609-7
2021
libris.kb.se
I ”Lykttändaren. En Strindbergsstudie” riktar Magnus Florin ljuset på
Strindbergs ljuskällor. Inte så mycket som symboler eller bildspråk, utan som
aktiv rekvisita – ljuskällorna är ting som agerar och leder till maktstrider och
förvandling. Och de står i förbund med Strindbergs trio av ljusbringare:
Prometheus, Lucifer och Loke.
Kurztitel Lykttändaren
Hinzugefügt am 16.3.2021, 16:03:20
Geändert am 19.4.2021, 16:44:23

Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
1849-1912, August, Strindberg

103 Notturno
Typ
Autor
Autor
Auflage
Ort
Verlag
ISBN
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Buch
Ola Hansson
Per Erik Ljung
efterord av Per Erik Ljung,
Strömsrum
Bokförlaget Ymer
978-91-985518-1-5
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Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Med Notturno (1885) publicerade Ola Hansson (1860–1925) ett diktverk som
möttes av oförstående av den samtida kritiken men snart kom att beundras av
läsarna och flera generationer av framstående lyriker. » … den svenska lyrikens
första märkespunkt efter Stagnelius« – Vilhelm Ekelund, Böcker och vandringar
»Med Notturno är det som att man kommer rakt in i laboratoriet, den moderna
diktens, den moderna subjektivitetens tillblivelse … Nytillkomna och nyfikna
läsare kommer att slås, inte bara av det egenartade själfulla draget, utan också av
det som Vilhelm Ekelund kallar ’det verklighetsglada sinnet’, det klara intellekt
som genomlyser dessa tidiga dikter.« – Ur Per Erik Ljungs efterord
Hinzugefügt am 22.3.2021, 16:28:11
Geändert am 19.4.2021, 16:45:42

103 Patron Ann-Mari : rackarungen blir bonde
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Buch
Ester Blenda Nordström
Lund, Sweden
Bakhåll
978-91-7742-549-6
2020
libris.kb.se

Zusammenfassung Ester Blenda Nordströms bok Patron Ann-Mari – Rackarungen blir bonde med
efterord av Ylva Floreman. Ester Blenda Nordström var Sveriges första wallraff‐
journalist – och en av världens första, i alla fall långt före Günther Wallraff – när
hon år 1914 utgav sig för att vara bondpiga och sökte jobb på en gård i
Sörmland. Resultatet blev En piga bland pigor som avslöjade hur pigorna på
landet hade det. Boken blev en bestseller och trycktes i 15 upplagor. Ändå var
både hon och hennes mest kända bok nästan helt bortglömda när Bakhåll
återupptäckte henne 2012 och började återutge hennes böcker, vilket ledde till en
ny vår för henne, med Anna Hylanders dokumentärfilm Ester Blenda och Fatima
Bremmers biografi Ett jävla solsken (som belönades med Augustpriset). Men
Ester Blenda gjorde så mycket mer än En piga. Hennes resor världen över blev
lysande resereportage och vad många inte vet är att denna multibegåvade
skribent också skrev barn- och ungdomsböcker om sitt alter ego Ann-Mari
Lindelöf, böcker som även de blev bestsellers på sin tid men som hunnit
glömmas bort och inte funnits i tryck på decennier. Något som är extra intressant
är att Ester Blendas Ann-Mari-böcker blev en stor inspirationskälla för Astrid
Lindgren. Ann-Maris otyglade personlighet känns igen hos såväl Madicken som
Pippi och Emil. Madicken hoppar från taket med ett paraply som fallskärm – det
gjorde Ann-Marie redan 1919. Och den ”förgrömmade ungen” Emils busstreck
är nästan kopior av Ann-Maris upptåg. Bakhåll har redan publicerat de två första
böckerna om Ann-Mari: En rackarunge och 15 år – Några blad i en rackarunges
liv. Detta är den tredje: Patron Ann-Mari – Rackarungen blir bonde. Ann-Mari är
nu 19 år. Lika full av energi som tidigare. Hon har mognat. Borta är busandet, nu
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är det allvar. Hennes spretiga rastlöshet har övergått i konkret konstruktiv
handlingskraft. Hon blir en purung bonde när hon tar över ett nedlagt lantbruk
och nystartar det. Röjer i husen, städar, målar, reparerar, skaffar djur. Skaffar till
och med en äggkläckningsmaskin och på första försöket kläcker hon fram hela
77 kycklingar. Ester Blenda berättar – lika levande och medryckande som i alla
sina böcker – om Ann-Maris vedermödor på gården. Allt är så visuellt skildrat
att man ser det hela framför sig. Samtidigt som boken beskriver Sverige för
hundra år sedan är den ett porträtt av Ester Blenda själv som ung, I efterordet
berättar Ylva Floreman om den oförlikneliga Ester Blendas person och om
hennes insats som pionjär inom den moderna journalistiken. Ester Blenda
Nordströms bok Patron Ann-Mari – Rackarungen blir bonde. Efterord Ylva
Floreman. ISBN 978-91-7742-549-6. Högkvalitetspapper, sydda ark, mjuka
pärmar med flikar. 144 sidor.
Kurztitel Patron Ann-Mari
Hinzugefügt am 17.3.2021, 16:40:21
Geändert am 13.4.2021, 15:32:28

103 Pestön
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Marie Hermanson
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018127-7

Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Göteborg 1925. Överkonstapel Nils Gunnarsson blir kallad till de laglösa
vrakarnas kåkstad. Bland de fallfärdiga barackerna vid ån ligger en död man
som vrakarna har bärgat ur vattnet. Den okände mannen leder Gunnarsson på en
jakt, först till stadens finare kretsar och senare till den beryktade Pestön. Ön
fungerade tidigare som karantänstation, där sjömän hölls isolerade för att inte
sprida smitta. Men vad försiggår där nu? Och vem är mannen som hålls fången
på ön? För att lösa gåtan får Gunnarsson återigen hjälp av den försigkomna
Ellen Grönblad."Pestön" är en historisk roman i Göteborgsmiljö och en
fristående fortsättning på Marie Hermansons senaste bok, "Den stora
utställningen". I huvudrollerna återfinns polisen Nils Gunnarsson och
journalisten Ellen Grönblad.
Hinzugefügt am 15.3.2021, 17:38:47
Geändert am 19.4.2021, 16:46:48

103 Proponeisis : zoembient växelverkansvers : dikternas
Typ Buch
Autor Johan Jönson
Ort [Stockholm]
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Verlag Albert Bonniers förlag
ISBN 978-91-0-018014-0
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Ett kroppsarbetarjag, på en gång kollektivt och enskilt, jobbar med att rengöra
en industriell grafitpulverugn. Denna scen inleder Johan Jönsons nya bok, den
claude simonskt och thomas bernhardskt vindlande långdikten ProponeisiS.
Texten härbärgerar en mängd skiftande skrifttyper som bryts upp av femton
separata dikthäften, som inbladade i den större boken, vars totala omfång
överskrider också internationella jämförelser.ProponeisiS – zoembient
växelverkansvers är skriven som ett post scriptum till Johan Jönsons alltjämt
pågående författarskap.
Kurztitel Proponeisis
Hinzugefügt am 15.3.2021, 17:24:06
Geändert am 13.4.2021, 15:33:26

103 Röda rummet
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Kaj Korkea-aho
Förlaget
978-952-333-389-5
2021
29.3.2021, 17:03:05
13.4.2021, 15:34:30

103 Schack under vulkanen
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

55 of 85

Buch
Håkan Nesser
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018796-5
2021
libris.kb.se
"En skriftställares sista dagar och död" är titeln på en icke avslutad kortroman av
den tämligen framgångsrike författaren Franz J Lunde. Texten framstår som en
oroväckande skildring av Lundes egna upplevelser under hösten 2019, och så
småningom hamnar manuset i händerna på kommissarie Gunnar
Barbarotti.Märkliga saker tycks tilldra sig i författarvärlden. Motvilligt dras
Barbarotti in i skeendet, men borde han inte ägna sin tid åt viktigare saker?
Under 2020 kommer också covid-19 in i bilden, och inte förrän på självaste
nationaldagen har det förbryllande fallet fått sin mörka förklaring."Schack under
vulkanen" är den sjunde boken i serien om kommissarie Barbarotti och hans

03.05.2021, 17:25

Zotero-Bericht

56 of 85

zotero://report/library/collections/S3U5SY43/items?sort=title&directi...

kollega/sambo Eva Backman
Hinzugefügt am 15.3.2021, 17:51:52
Geändert am 19.4.2021, 16:47:49

103 Vår ljusaste tragiker. Göran Tunströms textvärld
Typ Buch
Autor Birgitta Holm
Verlag Ellerströms Förlag
ISBN 978-91-7247-613-4
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Göran Tunström var på ett sätt som är unikt i modern tid en älskad författare.
Men han verkade också som dramatiker och krönikör, uppläsare och
hörspelsförfattare, en av de synliga i vår tid. Och ändå inte. Likt Selma Lagerlöf
är han en anomali. Båda hämtar sitt språk ur underjordiska kanalsystem, där
andra förbindelser råder och andra möten sker.
Hinzugefügt am 16.3.2021, 16:09:07
Geändert am 13.4.2021, 15:35:38

103 Vardagar 4
Typ Buch
Autor Ulf Lundell
Verlag Wahlström & Widstrand
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
Hinzugefügt am
Geändert am

978-91-46-23776-1
2021
libris.kb.se
Ulf Lundells Vardagar från 2019 och 2020.
16.3.2021, 10:08:34
3.5.2021, 12:09:08

103 Vardagar 5
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Buch
Ulf Lundell
Wahlström & Widstrand
978-91-46-23779-2
2021
libris.kb.se
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Zusammenfassung Ulf Lundells Vardagar från 2019 och 2020.
Hinzugefügt am 16.3.2021, 10:07:38
Geändert am 3.5.2021, 12:09:21

Amazon : bakom framgången
Typ Buch
Autor Julia Lindblom
Verlag Verbal Förlag
ISBN 978-91-87777-84-4
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Nu lanseras Amazon i Sverige. Men hur blir det med arbetsvillkoren,
konkurrensen och småföretagarnas villkor? Journalisten Julia Lindblom har
granskat företaget under flera år. I mars 2021 utkommer hennes avslöjande bok
Amazon – bakom framgången. ”Work hard. Have fun. Make history”, lyder
företagets motto. Och visst har Amazon skapat historia. Men bilden av nätjätten
med de rekordsnabba leveranserna skuggas av låga löner, osäkra anställningar
och rigorös kontroll av de anställda. I boken möter Julia Lindblom anställda och
fackligt aktiva, forskare och företagsrepresentanter. Står den svenska modellen
pall för Amazons omskrivna etablering i Sverige? Julia Lindblom (f.1989) är
journalist på tidningen Arbetaren och tilldelades Byggnads kulturpris i
journalistik 2019.
Kurztitel Amazon
Hinzugefügt am 16.3.2021, 16:23:53
Geändert am 16.3.2021, 16:24:30

Att överleva en sommar
Buch
Camilla Prell-Weichl
Weyler Förlag
978-91-27-17306-4
2021
libris.kb.se
Att överleva en sommar är ett starkt och suggestivt kammarspel om ett barn, en
sommar och ett hus där något inte är som det ska.
Hinzugefügt am 16.3.2021, 11:54:59
Geändert am 16.3.2021, 11:54:59

Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Axel Törneman 1880-1925 : en pionjär i brytningstid
Typ Buch
Autor Anita Theorell
Autor Bengt Wanselius
Verlag Bokförlaget Stolpe
ISBN 978-91-89069-09-1
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Axel Törneman (1880 1925) var en pionjär i den moderna svenska
konsthistorien, främst uppmärksammad för sina stora fresker i bland annat
Stockholms stadshus och Riksdagshuset. Intensiv och egensinnig gick han sina
egna vägar utan att inordna sig i någon av tidens konstnärliga grupperingar. Det
här är den första biografin över Axel Törneman. Här återges alla hans mest
kända verk samt en stor mängd stafflimålningar och teckningar. Med tidigare
opublicerat material, som brev och fotografier, tecknas porträttet av en såväl
motiv- som teknikmässigt sökande konstnär, som trots ett kort och periodvis
dramatiskt liv var en av de mest betydelsefulla för modernismens genombrott i
Sverige.
Kurztitel Axel Törneman 1880-1925
Hinzugefügt am 22.3.2021, 13:33:47
Geändert am 22.3.2021, 13:34:55

Breven berättar : Ingvar Kamprads visionära ledarskap på IKEA
Typ
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Staffan Jeppsson
Ingvar Kamprad
Stockholm
Ekerlids förlag
978-91-88849-75-5
2020
libris.kb.se
Ledarskap kan se ut på många vis. Styrelsen på IKEA fick handskrivna brev på
fax-maskinen när Ingvar Kamprad hade lust att förtydliga sina ideal, rätta till
något som gått han ansåg hade gått fel eller uppmuntra till framåtanda. I Breven
Berättar – Ingvar Kamprads passionerade ledarskap får vi unik inblick i Ingvar
Kamprads visionära idévärld genom genom publiceringen av några av de mest
tongivande breven under hans sena ledarskap. Tillsammans är vi starkare! Var
försiktig när det gäller onödiga kostnader! Föregå alltid med gott exempel!
Kamprads ledarskap handlade i första hand om att göra det enkelt och att visa
respekt och förtroende för medarbetaren. Han var personlig, närvarande och
inkluderande – lärdomarna man kan dra ur hans ledarskap är minst lika viktiga i
dagens digitala värld som de var då det begav sig. Bokens författare Staffan
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Jeppsson, tidigare varuhuschef för IKEA Paris och sedermera VD för IKEA
Belgien fick, under sex år på 1990-talet, prestigeuppdraget att vara Kamprads
personlige assistent. Förutom Ingvars handskrivna brev och en exakt renskrift av
desamma består varje kapitel av Jeppssons egna kommentarer samt en rad
underhållande anekdoter som med värme och skärpa skriver fram visionären
Kamprad.
Kurztitel Breven berättar
Hinzugefügt am 16.3.2021, 16:48:09
Geändert am 16.3.2021, 16:51:45

Tags:
Ledarskap, Företagsledare, IKEA, Kamprad, Ingvar, 1926-2018, Möbelhandel

De näst största städerna : En berättelse
Typ Buch
Elise Ingvarsson
Norstedts
978-91-1-311055-4
2021
libris.kb.se
I Göteborg har Ms E Nervous just fött en pojke, och samtidigt börjat sjunga. Ett
fotoalbum är allt hon har kvar av sina föräldrar. Hon åker runt med spårvagn i
staden, skriver sånger till sin son, medan han sover i barnvagnen. Hon sjunger
om sitt blandade ursprung, om sonen, om splittringen och våldet hon finner både
inom sig själv och varhelst hon tittar i staden. Det enda hon vet om föräldrarna
är att ingen av dem var från Göteborg, men träffades där. Men var är de nu? Och
var finns det en plats i språket för en familj som deras, där alla har olika
hudfärg? I Antwerpen är ett par på bröllopsresa, de kämpar med samma frågor.
Det är så mycket de inte vet om varandra, om historien, förälskelse kan vara en
blindhet, men kanske också att lära sig att se? De går hand i hand genom staden,
upptäcker platser de inte visste fanns, men upptäcker också andras blickar. Och
på något sätt finns en tråd mellan brudparets resa och Ms E Nervous tillvaro i
Göteborg. Kanske finns också en tråd mellan Antwerpen och Göteborg, de näst
största städerna, som om statistiken skulle vara en förklaring till hur en stad
uppfattas och uppfattar sig själv? Elise Ingvarsson är en av våra mest
uppmärksammade poeter. Nu vecklar hon ut en prosalyrisk berättelse i vilken
man känner igen mycket från hennes tidigare poesi, där moderskap, tro och
identitet har varit vanligt förekommande teman, men i De näst största städerna
växer också en stark och modig berättelse fram som ytterligare förstärker dessa
ämnen.
Kurztitel De näst största städerna
Hinzugefügt am 16.3.2021, 15:36:23
Geändert am 16.3.2021, 15:40:00

Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Notizen:
= 2 Titel

Den röda pojken
Typ Buch
Autor Martin Engberg
Verlag Norstedts
ISBN 978-91-1-311341-8
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Hur gör vi med Saaben? frågade rösten på telefonen. Det är åttiotal. En vuxen
tycker sig se något hotfullt i barnens lek på skolgården och ingriper på ett
våldsamt sätt. Trettio år senare får Sven ett samtal om bilen han en gång ägde
och som i många år stått i ett garage. Nu vill en mekaniker köpa loss den för
reservdelar. Frågan väcker minnen till liv, minnen som Sven hade hoppats på att
få slippa. För hans son blir Saaben istället ett sätt att närma sig något som
präglat hela livet en olycka som blivit så avlägsen att det nästan börjat bli svårt
att tro att den verkligen hänt. Men alla har inte glömt. Tvärtom finns det de som
varje dag lever i minnet av den kvällen. Nu dras de fram, sammanlänkade av det
förflutna. De rödhåriga syskonen Jansson, killarna på mopederna och Majliss,
som måste skynda sig att lägga saker och ting tillrätta innan hon glömmer allt.
Det handlar om vad man gör av sitt liv och det handlar om vem man är och
varifrån man kommer. Om hur en liten stad i Mellansverige och dess omgivande
landsbygd kan vara ett alldeles eget universum. Och på många sätt handlar allt
om den röda pojken. Martin Engberg, vars senaste roman En enastående karriär
fick stor uppmärksamhet, tecknar här med säker hand en mindre ort i Sverige
och en händelse som djupt präglat dem som var inblandade i den.
Hinzugefügt am 16.3.2021, 15:07:29
Geändert am 16.3.2021, 15:07:29

Notizen:
= 1 Titel

Den sista pandemin Del 1 Fäboden
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
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Buch
Magdalena Stjernberg
[Stockholm]
Vulkan
978-91-89231-83-2
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Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Selmapriset 2021 till Magdalena Stjernberg för pandemibok/ Årets Selmapris för
bästa egenutgivna bok går till Magdalena Stjernberg för Fäboden, del ett i serien
Den sista pandemin. Magdalena Stjernberg tilldelas Selmapriset 2021 för sin
bok Den sista pandemin Del 1 – Fäboden. Hon är arkeolog och har doktorerat i
ämnet ”Farsoter under förhistorisk tid”. Magdalena har tidigare gett ut böckerna
Penselgänget (2011) och Dårarna i Hönshuset (2016). – Min doktorsavhandling
handlar om de dödliga pandemier som man kan ana sig till i förhistoriskt
material. Till exempel ”slarviga” massgravar där skeletten aldrig visar spår på
några skadliga förändringar. Då började jag fundera på hur dagens situation ser
ut. Det som är den viktigaste anledningen i nutid, är en extrem överbefolkning
som gör att även beskedlig smitta kan spridas otroligt snabbt. För ett par hundra
år sedan var vi 1 miljard människor på jorden. Idag närmar vi oss 8 miljarder
människor, berättar Magdalena Stjernberg för Boktugg. Utgivningen av hennes
bok Fäboden sammanföll på ett skrämmande vis med coronapandemin. Inhalt:
En pandemi härjar och forskarna Jacob och Ann bestämmer sig för att fly från
Storstaden till en fäbod för att undkomma smittan. De tror att de ska lämna sitt
hem för en kortare tid. Men dagar blir till veckor ‒ och veckor till månader ...
Jacob och Ann får möta en sida av sig själva som de aldrig hade kunnat
föreställa sig när de tvingas vända ryggen åt hjälpsökande medmänniskor. Men
under flykten skapas också nya relationer till andra som de måste lära sig att lita
på och samarbeta med för att överleva. När en okänd man plötsligt dyker upp
tänds ett hopp om att pandemin går att bekämpa. Men det är en kamp som
kräver sitt offer. DEN SISTA PANDEMIN är en högaktuell berättelse man
snabbt fångas av och som väcker många känslor runt den tid vi nu lever i. Del 1
– Fäboden är första delen av två, som kommer att följas upp av Del 2 –
Herrgården och Storstaden. Författaren, Magdalena Stjernberg, tar oss med på
en resa som är kusligt nära Corona-pandemin som drabbat oss alla och håller
världen i ett fast grepp. Hon är arkeolog och har doktorerat i ämnet ”Farsoter
under förhistorisk tid”. Magdalena har tidigare gett ut Penselgänget (2011)
ochDårarna i Hönshuset (2016) Selmapriset instiftades 2014 som Sveriges första
stora pris för egenutgivna böcker. Målet är att belöna bästa egenutgivna bok och
samtidigt öka intresset för egenutgivna böcker. Priset delas ut av Vulkan och
utgörs av en prissumma på 20 000 kronor. Alla böcker utgivna under 2020 på
eget förlag eller egenutgivningstjänster har fått vara med i tävlingen.
Hinzugefügt am 16.4.2021, 14:00:10
Geändert am 16.4.2021, 14:47:23

Tags:
Pandemier

Diana & Charlie
Typ Buch
Autor Elias Ericson
Autor Elias Ericson
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Verlag Ordfront Förlag
ISBN 978-91-7775-150-2
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Diana och Charlie ramlar omkring. De är 17 år, transpersoner och bästa vänner.
Deras liv och relationer är kaotiska. Dianas pappa vägrar gå med på att hon ska
få hormonbehandling, och Charlies psykiska hälsa svänger allt fortare och
farligare. Vännerna tar sig igenom en vardag full av förtryck och ångest med
hjälp av alkohol, musik och varandra. När allt och alla andra sviker är vänskapen
en anledning att fortsätta. Men kan en enda människa vara räddningen när den är
lika skör som en själv? Och vad händer när någon annan tränger in i
gemenskapen? Diana & Charlie är en serieroman om två unga människors
försök att förstå sig på vänskap, kärlek och psykisk ohälsa. Den har ett enormt
driv, mycket humor och är uttrycksfullt tecknad med känslorna på utsidan.
Hinzugefügt am 16.3.2021, 16:33:41
Geändert am 16.3.2021, 16:34:53

Notizen:
= Serienroman, 1 titel

En vacker dag
Buch
Tomas Bannerhed
Weyler Förlag
978-91-27-17098-8
2021
libris.kb.se
I sin nya bok skildrar Tomas Bannerhed en vanlig dag i vårsprickningen, från
taltrastens första strofer i ottan till morkullans skugglika flykt i skymningen. På
sin vandring runt den Mälarö han gjort till sin plats på jorden finner han en
myriad av fåglar, växter och människoöden, en naturens mångfald som finns
närmare än de flesta stadsbor anar.
Hinzugefügt am 16.3.2021, 11:52:21
Geändert am 16.3.2021, 11:53:02

Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Notizen:
= 3 Titel, Augustpreis 2011
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Europa
Typ Buch
Autor Maxim Grigoriev
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-018396-7
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung När Nikita var fjorton år gammal rymde han från Moskva till Paris. Nu är han
medelålders, överviktig och utmattad. På en balkong i en främmande våning i
Nice står han och tittar ut över vinterhavet. Nina var hans enda vän.I
emigrantens svartsynta medvetande går tidslinjerna omlott. Minnet är en stad.
Den romantiska drömmen om det kosmopolitiska, öppna Europa krackelerar
långsamt medan barndomsstaden får ett allt mer lockande, världsfrånvänt
skimmer. Europa är en ny typ av exilroman: en vidräkning med nostalgi och
hemlängtan. Den är även en hatfylld lovsång till den ryska emigrationens
sekellånga historia, med den misantropiska grafomanen, uteserveringsfilosofen
och misslyckade terroristen Nina i dess platslösa mitt.
Hinzugefügt am 15.3.2021, 17:58:57
Geändert am 15.3.2021, 17:58:57

Notizen:
= 2 Titel

Förortssnuten
Typ
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Hanif Azizi
Markus Lutteman
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018460-5
2021
libris.kb.se
Hanif Azizi växer upp på en militärbas i Iraks öken. Hans föräldrar är krigare för
den iranska rebellrörelsen Folkets Mujahedin och kampen mot Khomeini
genomsyrar hela tillvaron. Efter att pappan dödats i kriget tar nioårige Hanif sin
lillebror i handen och påbörjar en flykt som så småningom tar honom till
Sverige. Han har svårt att finna sig tillrätta i det nya landet och i tonåren får han
kontakt med den terroriststämplade rebellrörelsen på nytt. Lockad av gemenskap
och en möjlig återförening med sin mamma åker han till Irak för att bli en
krigare i Folkets Mujahedin.Berättelsen kunde ha slutat här, men något händer
som får livet att vända om. Istället återvänder Hanif till Sverige – och utbildar
sig till polis.Han söker en tjänst i Rinkeby, och får snart vara med om saker han
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aldrig trodde skulle kunna ske i Sverige.Förortssnuten är en verklighetsbaserad
berättelse om flykt, utanförskap, radikalisering och livet i svenska
utanförskapsområden. Det är en historia om vänskap, sammanhållning och om
en poliskår som ställs inför en brutalitet den inte kan hantera.
Hinzugefügt am 15.3.2021, 17:32:42
Geändert am 15.3.2021, 17:32:42

Fotnoter till en vandring
Typ Buch
Autor Mårten Westö
Verlag Förlaget
ISBN 978-952-333-394-9
Datum 2021
Zusammenfassung I Mårten Westös nya diktsamling möter vi vinddrivna gestalter, udda existenser
som sällan förekommit i fin - landssvensk lyrik sedan 1960-talet. Den utsatta
människan får här en röst som är lika levande och värdig som kärlekens och de
älskandes i Rom. Dikter om livets absurditet, som samtalen inne i en i havet
tappad mobiltelefon eller rapporten om landet där människorna inte ser varandra
i ögonen, visar att Mårten Westö kan skriva avväpnade humoristiskt och snabbt
växla mellan olika tonlägen även om ämnet är allvarligt, som för- gänglighet och
sorg. Hans poesi är lätt att ta till sig samti- digt som den inte förenklar livets
komplexitet.
Hinzugefügt am 29.3.2021, 17:08:52
Geändert am 29.3.2021, 17:09:44

Notizen:
= 1 Titel

Framkallning i dagsljus
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Jonas Ellerström
Ellerströms Förlag
978-91-7247-608-0
2021
libris.kb.se
En vandring genom staden avbryts plötsligt i en gatkorsning. Vilka tecken är det
som omger oss, vilken innebörd har de meddelanden som flimrar mot oss? De
kan ta formen av mytologiska kvartersnamn, en silhuett i motljus eller en skylt
som framkallar ett minne. Dikterna är ett sätt att undersöka den omgivande
verklighetens alla lager, från dagsljustillvaron till nattens och drömmens djupa
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skikt.
Hinzugefügt am 16.3.2021, 16:06:25
Geändert am 16.3.2021, 16:06:25

Notizen:
= 3 titel, Lyrik

Galanterna
Typ Buch
Autor Franck, Mia
Verlag Förlaget
ISBN 978-952-333-390-1
Datum 2021
Zusammenfassung D et är skottåret 1912 i Helsingfors. I huset Hoppet bor bästa väninnorna
Dagmar och Hilma och deras hem är samlingspunkten för en fyrklöver
tillsammans med Klara och Ebba, samtliga självförsörjande yrkeskvinnor. De
har alla sina drömmar om ett större liv, Dagmar drömmer om en egen hattaffär
och en resa till Paris. Men att röra sig i sta - den är att ständigt vara betraktad
och påpassad, det gäller att undvika de fräcka ryska militärerna och att ha
manligt beskydd för att få äta på restaurang. Frihetslängtan bubblar under ytan.
Väninnorna utma- nar gränserna: de klär sig i kostym och går ut som män och
dansar, de tar risker som kan sluta illa. Galanterna är en bred, historisk
Helsingforsroman med dokumentära blänk från verkligheten. Staden är bekant
men tiden en annan. Romanens Dagmar baserar sig på författa- rens
mormorsmor som också drömde om en hattaffär. Frihetskänslan i berättelsen är
dånande stark: vad händer i en människa som plötsligt inte längre accepterar sin
trånga roll utan börjar följa sin egen vilja, sin egen begåvning?
Hinzugefügt am 29.3.2021, 17:05:49
Geändert am 29.3.2021, 17:06:45

Notizen:
= 1 Titel

Gerontion
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Buch
Andreas Lundberg
Modernista
978-91-7893-493-5
2021
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Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 17.3.2021, 16:51:06
Geändert am 17.3.2021, 16:51:06

Notizen:
= 2 Titel

Himlen till munnen tången till hjärtat : dikter
Typ Buch
Autor Gabriel Itkes-Sznap
Ort [Stockholm]
Verlag Albert Bonniers förlag
978-91-0-016990-9
2021
libris.kb.se
Efter den uppmärksammade debuten Tolvfingertal återvänder Gabriel ItkesSznap med en samling dikter som utspelar sig i en vardag där närheten till
barnen är lika närvarande som bibeltexten, rädslan lika akut som uråldrig,
körsbärsträden blommar på hösten och husflugorna invaderar hemmet med död.
I bilder som rör sig mellan det helt bestämda och helt ovissa tecknas en rå men
skimrande existens. "När ett träd växer ur stammen på sin döda förälder heter
det ”kadaverföryngring” på tyska blir till ett stackmoln om dagentill en påse om
natten i påsen finns en lunga i lungan en skära att skära i ljus”
Kurztitel Himlen till munnen tången till hjärtat
Hinzugefügt am 15.3.2021, 18:00:13
Geändert am 15.3.2021, 18:00:13

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Notizen:
= 3 titel

Hjälpas åt : om marknader och människor
Typ
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Buch
Andreas Bergh
Ola Skogäng
[Stockholm]
Timbro förlag
978-91-7703-226-7
2021
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Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Glöm egoism och roffarkapitalism marknadsekonomin är ett sätt att hjälpas åt! I
denna seriebok guidas läsaren genom forskningen kring marknadsekonomi,
välfärd, klimat, bistånd och mycket annat. En bok om pengar, miljö, handel,
ojämlikhet, Kina, samarbete, fetma, karusellpumpar och batteriladdare. Hjälpas
åt: Om marknader och människor är ett seriealbum av och med: Andreas Bergh
är forskare vid Institutet för Näringslivsforskning och vid Ekonomihögskolan
vid Lunds universitet, kolumnist i Dagens Nyheter och har skrivit en lång rad
böcker. Ola Skogäng som är serieskaparen bakom Theos ockulta kuriositeter och
lärare i berättande.
Kurztitel Hjälpas åt
Hinzugefügt am 16.3.2021, 16:38:26
Geändert am 16.3.2021, 16:40:09

Tags:
Handel, Välfärd, Marknadsekonomi, Ekonomi

Hjärnor och hjärtan : Lars Leksell : neurokirurgen, innovatören, humanisten
Buch
Tommy Bergenheim
Åsa Bergenheim
Stockholm
Carlssons
978-91-89063-50-1
2021
libris.kb.se
“I fåglarnas värld” skildrar människans intresse för fåglar från äldsta tid till i
våra dagar. Särskild tonvikt ligger på perioden från ca 1700 till 1900-talets första
decennier, den moderna ornitologins framväxt. Bo Ekberg berättar lika
välformulerat som initierat om hur ett metodiskt utforskande av fåglarna antog
en fast form, i mycket med Linné som utgångspunkt. Man observerade, samlade
och undersökte, jäm- förde och drog slutsatser. Olika uppfattningar om
ornitologins ändamål konkurrerade med varandra. Det kunde gälla hur fåglarna
skulle grupperas och hur deras liv i naturen skulle skildras. Fortplantningen och
flyttningens gåtor var angelägna spörsmål att ta ställning till, liksom den
betydelse man skulle tillmäta Darwins förklaring av det naturliga urvalet.
Uppbyggnaden av museer och anläggandet av äggsamlingar liksom fågelfjädrars
användning i modeindustrin skördade under föregående århundraden ett oändligt
antal offer inom fågelvärlden. Som följd av detta växte krav på skyddsåtgärder
fram, ett behov som idag accentuerats av de växande miljö- och klimathoten.
Inte minst uppehåller författaren sig vid hur storartat fåglarna återgetts av
skarpögda konstnärer och illustratörer i den långa raden av fågelböcker. I
fåglarnas värld är en rikt och vackert illustrerad volym.
Kurztitel Hjärnor och hjärtan

Typ
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Hinzugefügt am 15.4.2021, 11:03:58
Geändert am 15.4.2021, 11:04:24

Tags:
Sverige, Hjärnkirurger, Leksell, Lars, 1907-1986, Neurologer

Hundratvå år av ensamhet
Typ Buch
Autor Joakim Pirinen
Verlag Kaunitz-Olsson
ISBN 978-91-89015-45-6
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Joakim och Susanne bestämmer sig för att flytta isär efter ett antal stormiga gräl.
En känsla av frihet infinner sig. Men i samma stund som dörren smäller igen
efter den före detta sambon öppnas den och ensamheten gör entré. Ensamheten
förpestar Joakims tillvaro och har inga planer på att lämna honom i fred.
Hinzugefügt am 19.3.2021, 12:41:53
Geändert am 19.3.2021, 12:41:53

Notizen:
= Serienroman, 3 Titel

Ingen går hel ur det här : mitt liv i den svenska musiken
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Kjell Andersson
[Stockholm]
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018155-0
2021
libris.kb.se
I fyrtio år var han verksam som producent och A&R – Artist- & Repertoarman.
Han arbetade med svenska artister: Ulf Lundell, Per Gessle & Gyllene Tider,
Marie Fredriksson, Roxette, Plura & Eldkvarn, Mauro Scocco, Wilmer X, Totta,
Rebecka Törnqvist, Sven-Bertil Taube, Lisa Ekdahl, Svante Thuresson, SvenIngvars, Mikael Wiehe, Björn Skifs, Magnus Lindberg, Basse Wickman, Triad,
Kajsa Grytt och Eva Dahlgren. Sven-Bertil Taube kallade honom ”ett slags
geni”, Ulf Lundell sade att han var ”en jobbig jävel, med bra idéer”. Utanför
musikvärlden var han okänd. Det här är Kjell Anderssons arbetsmemoar, en resa

03.05.2021, 17:25

Zotero-Bericht

zotero://report/library/collections/S3U5SY43/items?sort=title&directi...

in i den svenska populärmusikens guldålder, en berättelse om uppgång,
framgång, motgång och nedgång.
Kurztitel Ingen går hel ur det här
Hinzugefügt am 15.3.2021, 17:31:14
Geändert am 25.3.2021, 17:21:46

Tags:
Sverige, Andersson, Kjell, musikproducent, 1952-, Musikbranschen-- historia, Musikproducenter

Jag är visst någonting : en berättelse om Hassela
Typ Buch
Autor Ida Ali-Lindqvist
Verlag Natur & Kultur Allmänlitteratur
ISBN 978-91-27-14930-4
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Hasselakollektivet, en kylslagen höstdag i mitten av nittiotalet. Ida tycker att hon
har kommit till en bra plats. Här kanske hon kan få hjälp att förstå varför hon
inte mår bra. Här finns människor som förstår livets allvar. Det är Susanna, och
Helena, och Jasmine. Och Sarah som hon delar rum med och vars andetag hon
ligger och lyssnar till på nätterna. Men parallellt med det goda pulserar oron
inom henne. Hon vill inte göra ledarna besvikna. Vill inte att Maggans stränga
blick dömer henne eller att K-A ska tycka att hon inte duger. Men Ida ska inte
göra någon besvi- ken. Hon ska ta tag i sitt liv och göra rätt för sig. Framför allt
ska hon bli en arbetarunge som de slipper skämmas för. I Jag är visst någonting
skildrar Ida Ali-Lindqvist sina år på Hasselakollektivet i Hälsingland, ett av
Sveriges mest omtalade behandlingshem. Hassela, som grundades 1969, blev en
tongivande aktör i den svenska missbrukspolitiken vars pedagogik fick gehör
bland styrande politiker. Grund- idén var att genom disciplin, solidaritet och hårt
arbete rädda arbetarklassens barn från drogmissbruk. Men det fanns också en
baksida: pennalism, psykisk nedbrytning och kränkningar. Boken är en personlig
och politisk berättelse om några avgörande år i en ung människas liv. Den
utforskar frågor om missbruk, makt, gemenskap och mening och ställer frå- gan
hur den lilla människan passar in i det stora maskineri vi kallar samhället. Är det
verkligen så enkelt som Hassela gjorde gällande, att klippa sig och skaffa ett
jobb? IDA ALI - LINDQVIST är journalist, samhällsdebattör och samtalsterapeut. Hon har skrivit för bland annat Bang, Arbe- taren och Helsingborgs
Dagblad, är krönikör på Dala-De- mokraten och arbetar som utbildare och
processledare på RFSL. Jag är visst någonting är hennes första bok.
Kurztitel Jag är visst någonting
Hinzugefügt am 16.3.2021, 11:30:37
Geändert am 16.3.2021, 11:32:00
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Klas Katt får ett uppdrag
Typ Buch
Autor Gunnar Lundkvist
Ort [Sundbyberg]
Verlag Kartago
ISBN 978-91-7515-118-2
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Arbetslinjen gäller för alla. Även för Klas Katt. Han har börjat arbeta som
privatdetektiv och skadedjursbekämpare. Olle Ångest kommer hem till honom.
Hans mamma Elsa har försvunnit. Klas Katt vet inte var han ska börja leta. När
han tar hjälp av Pund-Kurta inser han att det inte bara handlar om att en person
har försvunnit. Fallet är betydligt mer komplicerat.
Hinzugefügt am 24.3.2021, 18:22:27
Geändert am 24.3.2021, 18:22:27

Tags:
Detektiver, Arbetslöshet

Notizen:
= Serienroman, 3 Titel, rez. unter : De fem beste svenske tegneseriene fra 2020
1:a upplagan

Knäböj : om kvinnor och styrketräning
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Sara Martinsson
Stockholm
Weyler förlag
978-91-27-17080-3
2021
libris.kb.se
dag är styrketräning en helt självklar träningsform för svenska kvinnor. Men
fram till nyligen var det en tabubelagd syssla, och om den skulle utföras skulle
det helst inte ske utanför hemmet. Att som kvinna tävla i sporten tyngdlyftning
var otänkbart – inte förrän år 2000 var damer välkomna att ställa upp i OS.
Knäböj är en berättelse om kvinnor och styrketräning. Det handlar om hur den
enkla strävan att själv få bygga sin kropp och lyfta tungt har motarbetats och
misstänkliggjorts, och om det mod och kreativitet som krävts för att trotsa den.
Med ett personligt och kunnigt tilltal, med inspiration från skönlitteraturen och
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forskningen, skriver journalisten Sara Martinsson den kvinnliga styrketräningens
idéhistoria, från strong women och föreningslivets eldsjälar till dagens
träningsinfluencers.
Kurztitel Knäböj
Hinzugefügt am 16.3.2021, 11:57:46
Geändert am 16.3.2021, 11:58:09

Tags:
Styrketräning för kvinnor, Styrketräning-- genusaspekter

Notizen:

Lisa Bauer - Tecknaren, illustratören och glaskonstnären
Typ Buch
Lena Holger
Carlsson
978-91-89063-57-0
2021
libris.kb.se
Tecknare och glaskonstnär En biografi över Lisa Bauer (1920-2003), född och
uppvuxen i Göteborg. Hon var tecknare, och blev alltmer genial. Särskilt
samarbetade hon med en rad arkitekter och sin man Walter Bauer,
trädgårdsarkitekt. Under många år hade hon ett nära samarbete med
skribenten/författaren/trädgårdsexperten Ulla Molin. Lisa Bauer var aldrig fast
anställd och delade efter pensionsåldern arbetsbord och -rum med sin make. Hon
arbetade med de främsta arkitektkontoren och lyckades som ingen annan att
visualisera deras planerade byggen och miljöer. Mest känd har Bauer blivit för
sina storartade fönster i domkyrkan i Linköping i samarbete med
glasmästargravören Lars Börnesson. Hennes glasarbeten för Kosta glasbruk, till
en början med formgivaren Sigurd Persson, blev epokgörande. Här ges talrika
exempel på Lisa Bauers bredd alltifrån mönstertecknaren, akvarellmålaren till
glasen och de många olika typerna av illustrationer.
Hinzugefügt am 16.3.2021, 16:57:05
Geändert am 16.3.2021, 16:59:10

Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Luften så klar : nordeuropeiska konstnärer och författare i Rom 1780-1950
Typ
Autor
Autor
Autor

Buch
Mattias Pirholt
Anna Smedberg Bondesson
Roland Lysell
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Ort Göteborg
Verlag Makadam
ISBN 978-91-7061-323-4
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Luften så klar
Hinzugefügt am 22.3.2021, 16:15:16
Geändert am 22.3.2021, 16:15:16

Tags:
Italien-- Rom, Europeisk konst-- historia, Europeisk litteratur-- historia

Marknadisering : En idé och dess former inom sjukvård och järnväg,
1970-2000
Typ
Autor
URL
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Heruntergeladen am
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Jesper Meijling
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-284567
Stockholm
KTH Royal Institute of Technology
978-91-7873-701-7
2020
22.3.2021, 12:04:51
libris.kb.se
Denna avhandling undersöker hur marknadisering introducerades som idé i
offentliga verksamheter i Sverige från 1970-talets början till omkring år 2000.
Marknadisering definieras här som processen att göra verksamheter som inte
tidigare var marknadsorganiserade eller marknadsstyrda mer
marknadsliknande, och att detta framförallt handlade om offentliga
verksamheter. Undersökningen tar fasta på historiskt förlopp,
översättningsprocesser och konkret verksamhetsperspektiv. Den analyserar
marknadisering som en translokal idé med ursprung hos ett antal
engelskspråkiga författare och ekonomer under främst 1950- och 60-talen,
vilken spreds – översattes – vidare och mötte konkreta, lokala kontexter i
offentliga verksamheter och institutioner i Sverige genom initiala,
förslagsmässiga appliceringar på initiativ av enskilda svenska aktörer. Ett
centralt begrepp för idén är analogi, som innebär att man betraktade offentliga
verksamheter liknelsemässigt, som marknader. Det ger i sin tur upphov till ett
annat begrepp, terräng, som beskriver hur aktörer betraktade, bearbetade och
bedömde verksamheters möjligheter och resurser för marknadsorganisering.
Avhandlingens frågor är bland annat hur idén fångades upp av aktörerna, hur
de gick tillväga, och vad de utvann ur verksamheterna/terrängerna som kunde
bli marknadsfunktioner. Vidare vilka former som framträdde i deras arbete
med verksamheterna och om det går att konstatera mönster i
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marknadiseringen. Jämförandet mellan de två terrängerna sjukvård och
järnväg i undersökningen ger bland annat möjlighet att studera huruvida det
var en modell som breddes ut, eller var mer beroende av individuella aktörer
och terrängförutsättningar och därmed en mer oförutsägbar process, och hur
den utföll. Undersökningen för samman studiernas nära, market studiesinspirerade perspektiv med den idéhistoriska kontexten. Ett generellt mönster
som framträder är uppdelningar av nya komponenter ur verksamheterna, en
process vars resultat skapade basen för nya ekonomiska och organisatoriska
definitioner och funktioner som förde marknadiseringen vidare.
Kurztitel Marknadisering
Hinzugefügt am 22.3.2021, 12:04:51
Geändert am 22.3.2021, 13:28:18

Notizen:
Diss. Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, 2020

Medeltida pigment : Färgen i de gamla kyrkomålningarna
Buch
Anders Nord
Carlsson
978-91-89063-63-1
2021
libris.kb.se
ärganalys av målningar i svensk konst Anders Nord har i många år arbetat med
medeltida kyrkomålningar tillsammans med konsthistoriker som Åke Nisbeth,
Lennart Karlsson och Ingalill Pegelow – alla tre författare till fantastiska
konstvetenskapliga böcker om kyrkomålningarna. Hundratals böcker, rapporter
och texter har under åren publicerats till glädje för läsare och vetenskap. Nu är
det hög tid för en egen bok om dessa beundrade målningars pigment. Just
analysen av målningarnas pigment har visat sig viktig som komplement till
tidigare framställningar. Anders Nord berättar i boken vad pigmentets historia
avslöjar. Genom många exempel förstår läsaren hur färgerna en gång framstod
och vad åren förändrat. Vilken betydelse har kyrkans läge haft, när och hur kom
kyrkan till, vilka pigment fanns att tillgå? I boken dryftas sådant som vanligtvis
inte behandlas, men som haft och har stor betydelse. Kyrkorna återfinns på
Gotland, i Mälardalen, Småland, Västergötland, Östergötland. Hur byggdes
målningen upp, vilka färgstoffer användes, varifrån kom pigmentet? Anders
Nord är docent i kemi och har under en stor del av sin karriär arbetat inom
kulturvården, bl.a. vid Naturhistoriska riksmuseet och 20 år på
Riksantikvarieämbetet som analysexpert. Inte minst av hur kulturföremål bryts
ned av luftföroreningar.
Kurztitel Medeltida pigment
Hinzugefügt am 16.3.2021, 16:55:14
Geändert am 16.3.2021, 16:55:37

Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Modersmyter
Typ Buch
Autor Elisabeth Berchtold
Ort Stockholm
Verlag Norstedts
ISBN 978-91-1-311408-8
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I Modersmyter ligger myten på lur bakom bebisbädden, inbäddad mellan
lakanen, intill barnets mjuka skinn, tryckt mot din kropp. Elisabeth Berchtold
har i sin tredje diktsamling begett sig in i modersmytens djupa skogar. Bland
hundar, hindar och harar jagar Diana jägaren, skjuter mödrar vagnen framför sig.
En kvinna föder på papperslakan i lysrörsljus ett blodigt barn. Att ta till sig, att
skjuta ifrån. I en blandning av myt och vardag skrivs moderserfarenheter fram.
Landskapet och djuren, våldet, smärtan, ömheten och omsorgen väver in och ut
ur varandra. Förväntningar och normer bär också på en saga. Elisabeth
Berchtold är poet. Hon debuterade med Marialucia (2012), som nominerades till
Borås tidnings debutantpris. Den följdes 2016 av den kritikerhyllade Kära Svan.
Hinzugefügt am 16.3.2021, 15:32:04
Geändert am 16.3.2021, 15:32:27

Tags:
Moderskap

Notizen:
= 2 Titel

Narren på scenen : Herr Strandberg! Lita aldrig på en skådespelare!
Typ
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

74 of 85

Buch
Olof Näsman
Jan-Olof Strandberg
Stockholm
Carlssons
978-91-89063-64-8
2021
libris.kb.se
Herr Strandberg! Lita aldrig på en skådespelare!” ”Alla stora skådespelare har
någonting som i brist på bättre kallas utstrålning, eller med ett finare ord:
karisma. Ju större skådespelare desto svårare att hitta rätt ord. I Jan-Olof
Strandbergs fall tror jag att det handlade om energi, en speciell form av
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blixtsnabb närvaro. Han behövde bara komma in på scenen för att luften
omkring honom skulle bli elektrisk.” Så träffsäkert fångar teaterkritikern Leif
Zern skådespelaren Jan-Olof Strandbergs persona i bokens företal. Strandbergs
skådespelargärning spände över sex decennier på landets stora scener. Scenen
var hans, integriteten, kunnandet, allvaret, självdistansen och glimten i ögat
fanns alltid där. Han var skådespelaren, men också både chef för Dramaten och
mångårig företrädare för skådespelarfacket. Han framträdde som recitatör och
uppskattad tolkare av Birger Sjöbergs visskatt. Han genomgick Dramatens
scenskola 1948–1951, men hade börjat med teater redan i gymnasiet. ”En röd
tråd löper genom Jan-Olofs långa karriär som skådespelare i form av Narren
som central rollfigur”, skriver bokens författare, Olle Näsman. Temat inleddes
1953 på Uppsala stadsteater i Lars Forssells pjäs med samma namn och med
Strandberg i uppmärksammad huvudroll. Det betydde genombrott för både
pjäsförfattaren och skådespelaren. Därefter återkom han som narren i
Sverigepremiären av Becketts klassiska ”I väntan på Godot”. Narren på scenen
är en rik skildring av en fantastisk skådespelargärning. Den innehåller även ett
stort urval bilder, många av dem aldrig tidigare publicerade. Olle Näsman, född
1943 och bosatt i Saltsjö-Boo utanför Stockholm, fil.dr och med en bred
erfarenhet av att arbeta med kultur. Han har varit verksam som lärare och
forskare vid Umeå universitet, som kulturchef i Sundsvall och Jönköping, han
har varit vd för Skådebanan i Stockholm och gymnasielärare vid Södra Latin i
Stockholm. 2014 disputerade han med avhandlingen Samhällsmuseum efterlyses
– svensk museiutveckling och museidebatt 1965-1990. Under många år var Olle
Näsman god vän med Jan-Olof Strandberg och de arbetade tillsammans fram
huvuddelen av manuskriptet till denna ovanligt initierade och utförliga biografi.
Näsman hade likaså fri tillgång till Strandbergs personliga arkiv.
Kurztitel Narren på scenen
Hinzugefügt am 16.3.2021, 16:53:51
Geändert am 16.3.2021, 16:55:14

Tags:
Sverige, Skådespelare, Regissörer, Teaterchefer, Strandberg, Jan-Olof, 1926-2020

Nordiska gudasagor
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Katarina Harrison Lindbergh
Historiska Media
978-91-7789-647-0
2021
libris.kb.se
Historien börjar för evigheter sedan, då bara tomhet fanns. Men liv skapas, och
ur livet kan världen bli till. Jorden befolkas av djur och människor. Över allt
höjer sig världsträdet. Jättar lever i världens utkant. Gudar håller ett öga på allt
som sker. Livet ter sig enkelt och äventyrligt. Men långsamt blir tillvaron
mörkare. Undergången hotar, och den går inte att undvika. De nordiska sagorna
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har älskats och berättats i olika former och versioner i över tusen år. En del av
dem beskriver skapelsemyter och förklarar hur jorden och universum ser ut och
fungerar. Andra är rena äventyrssagor, där gudagestalterna snarare är hjältar än
övernaturliga väsen. De flesta som har en bild av vilka de fornordiska gudarna
var har fått dem från olika versioner av dessa sagor, som framför allt är kända
genom de sammanställningar och nedteckningar som Snorre Sturlasson gjorde i
början av 1200-talet. Sagorna i den här samlingen utgår delvis från Snorre, men
också från den danske historieskrivaren och berättaren Saxo Grammaticus och
en del andra källor. Men de är mer än så. Författaren Katarina Harrison
Lindbergh, som tidigare har skrivit en uppslagsbok på ämnet nordisk mytologi,
gör här sina egna tolkningar av berättelserna. De får en ny språkdräkt och en
fördjupad handling så att de ska bli underhållande och förståeliga för en modern
publik. Sagor är inte fakta, och muntliga berättelser är aldrig huggna i sten. En
berättad saga är levande, och den utvecklas av och med den som för den vidare.
Detta har Katarina, som annars är fackboksförfattare, tagit fasta på. Därför
framträder de fornordiska sagofigurerna i ett skarpare sken än förr. De ges
tankar, humor, känslor och drifter som de ofta saknar i äldre skildringar. Stilen är
en blandning av poetisk eftertänksamhet och snustorr humor. Här finns
blinkningar till världslitteraturen och stor kärlek till ämnet och till de sätt på
vilka sagorna berättades för hundratals år sedan. Katarina Harrison Lindbergh är
författare och föreläsare, med studier i ämnen som historia, litteraturvetenskap
och nordiska språk bakom sig. Hon har tidigare arbetat som gymnasielärare i
historia och svenska. Hon har tidigare skrivit flera historiska fackböcker. Utöver
detta har hon skrivit artiklar för tidskrifter som Allt om historia, Militär historia,
Populär historia och Språktidningen. Katarina Harrison Lindbergh bor i Åkarp
utanför Lund, men är född i Göteborg och uppvuxen i Småland.
Hinzugefügt am 19.3.2021, 10:11:08
Geändert am 19.3.2021, 10:11:42

Notizen:
= zu populärwissenschaftlich?

Peter Rätz : nio år som polisens infiltratör
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Dick Sundevall
Lindelöws bokförlag
978-91-88753-30-4
2021
libris.kb.se
Nyskrivna kapitel om en polisinfiltratör Sveriges mest framgångsrike
polisinfiltratör berättar om sina dramatiska nio år och de följande 15 åren med
skyddad identitet. PETER RÄTZ värvades 1996 av kriminalpolisens
underrättelsetjänst. Under de år han arbetade kom han längre än någon annan
infiltratör. Han var bland annat Sergant at Arms i Bandidos, ansvarig för
säkerhetsfrågor, vapen och elimineringar. Han genomförde knark- och
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vapenaffärer och var inblandad i indrivningsverksamhet och människohandel.
Och när han var prospect i Brödraskapet MC, arbetade han en tid som livvakt åt
Hells Angels svenska president Thomas Möller. Allt med den svenska polisens
goda minne. År 2004 avslöjades Peter Rätz. Därmed blir han vad som i
kriminella kretsar kallas – en levande död. Han och hans familj, fru och barn,
gömmer sig någonstans i världen. Han kan aldrig mer återvända till Sverige.
DICK SUNDEVALL, känd kriminaljournalsit och författare, intervjuade Peter
Rätz för drygt tio år sedan och skrev boken Peter Rätz: nio år som
undercoveragent. Boken gavs aldrig ut som pocket. Det görs nu istället,
samtidigt har Dick Sundevall träffar Peter Rätz igen, som lever med sin familj
under skyddad identitet. De två nyskrivna kapitlen ingår i höstens pocketbok.
SVT planerar en teveserie som bygger på Peter Rätz liv.
Kurztitel Peter Rätz
Hinzugefügt am 22.3.2021, 15:56:43
Geändert am 22.3.2021, 15:57:42

Notizen:
2 uppl.

Revolution House
Buch
Marie Silkeberg
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018534-3
2021
libris.kb.se
Marie Silkebergs Revolution House kretsar kring en kärleksrelation, i vilken
avstånden och sprickorna är lika intensivt laddade som stunderna av närhet.
Fokus rör sig mellan ett jag och ett du; hon vit, han svart, som själva befinner sig
i rörelse. Genom storstäder, i lägenhetsrum, över kontinenter. Mot varandra, bort
från varandra, i stunder av stillhet, med varandra. I Revolution House förbinds
ögonblickliga detaljer med ett spektrum av röster och tider; begär kolliderar med
världens strukturer, öppnas mot det materiellt verkliga.Sträcker ut min handHan
stryker mig över skulderbladetDu sa att det var sista gången vi sågsSistOch nu är
du här
Hinzugefügt am 15.3.2021, 17:54:14
Geändert am 15.3.2021, 17:54:14
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Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Notizen:
= 3 Titel
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Rivjärnet i Taberg : 15 noveller
Typ Buch
Autor Gunnar Källström
Ort Göteborg
Verlag Lindelöws bokförlag
ISBN 978-91-88753-35-9
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Novellsamlingen Rivjärnet i Taberg, av Gunnar Källström, är femton
humoristiska och underfundiga berättelser om ett billigt hotell i Tammerfors, om
en bortglömd trubadur i Töreboda, kärlekskrångel i Torneträsk, eksem i Tranås,
om en eventuell mästerkock från Tollered, kråkan på Tenhults bibliotek och
förstås om Barbro, Rivjärnet i Taberg.
Kurztitel Rivjärnet i Taberg
Hinzugefügt am 22.3.2021, 15:54:19
Geändert am 22.3.2021, 15:54:22

Notizen:
= 1 Titel

Singulariteten : roman
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Balsam Karam
Stockholm
Norstedts
978-91-1-311282-4
2021
libris.kb.se
En kvinna letar efter sitt barn. Hon letar längs cornichen där dottern brukade
arbeta. Hon letar tills hon är vansinnig, galen av sorg. Du är på semester, med ett
barn som börjat växa i magen, och ser någon falla från cornichen. Senare ska du
så länge som möjligt vägra att föda ditt döda barn, så länge barnet finns kvar
inuti dig kan det inte helt tas ifrån dig. Kvinnan som förlorat sitt barn minns sin
mors förluster, förlusten av ett språk, ett land, en identitet. Kan man rangordna
trauman? Singulariteten är ett sorgearbete i tre delar. Singulariteten Balsam
Karam En kvinna letar efter sitt barn. Hon letar längs cornichen där dottern
brukade arbeta. Hon letar tills hon är vansinnig, galen av sorg. Du är på
semester, med ett barn som börjat växa i magen, och ser någon falla från
cornichen. Senare ska du så länge som möjligt vägra att föda ditt döda barn, så
länge barnet finns kvar inuti dig kan det inte helt tas ifrån dig. Kvinnan som
förlorat sitt barn minns sin mors förluster, förlusten av ett språk, ett land, en
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identitet. Kan man rangordna trauman?
Kurztitel Singulariteten
Hinzugefügt am 16.3.2021, 15:09:27
Geändert am 16.3.2021, 15:09:46

Tags:
Sorgearbete, Moderskap, Försvunna barn, Psykiska trauman

Notizen:
= 1 Titel

Smittans rike : Om syfilis i konst, kultur och kropp
Typ Buch
Agneta Rahikainen
Natur & Kultur Allmänlitteratur
978-91-27-17037-7
2021
libris.kb.se
Syfilisens historia är fylld av myter, romantiseringar och skönskrivningar.
Sjukdomen smittar genom sexuell överföring och kan leda till livslångt fysiskt
och psykiskt lidande, men den är mer än bara en sjukdom: den har varit så
belastad av skam, skuld, sensation och groteskeri att den varit svår att diskutera i
neutrala termer. Historien har en klar början, med Columbus resor till Nya
världen, och ett slut genom penicillinets genombrott. Men den är ingalunda
utdöd, utan har levt upp igen i 2000-talets populärkultur. I Smittans rike tar
Agneta Rahikainen avstamp i sin egen familjehistoria för att sedan dyka ned i
kulturhistoriska, medicinska, etiska, könspolitiska och konstnärliga sätt att
bearbeta sjukdomen, från 1500-talet ända fram till modern tid. Det leder henne
in på frågor om samhällsmoral, rashy- gien, renlighet, sociala problem,
prostitution och kvinnans roll som mor och hustru. Att Franz Schubert, Charles
Bau- delaire och Karin Blixen förekommer i denna bok förvånar kanske inte,
men även Victoria Benedictsson och Richard Wagner har plats här. Är det något
Rahikainen kan visa i sin exposé är det att syfilisen har varit betydligt mer
närvarande i det förflutna än man kan tro, även om oförmågan – eller oviljan –
att sätta ord på det onda går som en röd tråd i de flesta berät - telser. agneta
rahikainen är fil.dr i litteraturvetenskap och författare till en rad litterära
biografier – om Johan Ludvig och Fredrika Runeberg, om Henry Parland och
senast om Edith Södergran, Kampen om Edith, biografi och myt om Edith
Södergran. För sitt författarskap har hon tilldelats litterära pris såväl i Sverige
som i Finland. Hon arbetar som marknadsföringschef på Svenska
litteratursällskapet i Finland.
Kurztitel Smittans rike
Hinzugefügt am 16.3.2021, 11:44:51

Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Geändert am 16.3.2021, 11:47:26

Snö och potatis
Typ Buch
Autor Cecilia Hansson
Verlag Natur & Kultur Allmänlitteratur
ISBN 978-91-27-17029-2
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung En road trip genom Tornedalen. En minnesresa präglad av längtan och viljan att
skapa sig ett sammanhang.
Hinzugefügt am 16.3.2021, 11:16:30
Geändert am 16.3.2021, 11:16:51

Notizen:
= 1 Titel

Som natten
Buch
David Ärlemalm
Bokförlaget Forum
978-91-37-15596-8
2021
libris.kb.se
En ny nervig skildring av Stockholms skuggsida efter den uppmärksammade
debuten ”Lite död runt ögonen”. För tjugoåriga Asynja är den fyra månader
gamla dottern ”Snäckan” allting som egentligen betyder något. När pojkvännen
Eddies drogaffärer går snett blir Asynja och dottern maktlösa brickor i ett mörkt
spel. Under några dygn i södra Stockholm driver Asynja längre och längre bort
från det liv hon drömt om, och lämnat en sårig uppväxt i Norrland för. ”Som
natten” är en mörk roman om en ung kvinna som dras in i en härva av
kriminalitet, en berättelse om brutalitet men också om vänskap och mänsklig
värme.
Hinzugefügt am 16.3.2021, 10:33:30
Geändert am 16.3.2021, 10:33:30
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Staten och kapitalet : det svenska finansiella systemet under 1900-talet
Typ Buch
Autor Mats Larsson
Autor Anders Houltz
Verlag Förlaget Näringslivshistoria
ISBN 978-91-985160-8-1
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Staten och kapitalet utkom för första gången 1998. Boken analyserar relationen
mellan finansmarknaden, dess aktörer och staten. Den ger också en övergripande
bild av det svenska finansiella systemets utveckling i allmänhet, med särskild
tonvikt på 1900-talet. I ett nytt förord tittar författaren Mats Larsson på vad som
hänt sedan dess. Staten och kapitalet är den tredje boken i Förlaget
Näringslivshistorias klassikerserie.
Kurztitel Staten och kapitalet
Hinzugefügt am 22.3.2021, 11:59:05
Geändert am 22.3.2021, 11:59:05

Strendingar: fjölskyldulíf í sjö töktum / Yrsa Þöll Gylfadóttir
Typ
Autor
Mitarbeiter
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Signatur

Bibliothekskatalog
Sprache
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Yrsa Þöll Gylfadóttir höfundur
Bjartur (forlag) útgefandi
Reykjavík
Bjartur
978-9935-30-044-7
2020
Yrs Str, S Yrs, S Yrs Str G, S Yrs Str, S 813 Yrs, 813 Yrs Str, AL8-A2589, 813.
Yrs, 813 YRS, S YRS, 813 Yrsa s, IS8-A5982, 813 Yrs G Str, 813 YRSA
GYLF S, 813 YRSA G STRE, 813 Yrs
leitir.is
ice
Strendingar
16.4.2021, 14:47:23
16.4.2021, 14:47:23

Tags:
Íslenskar bókmenntir ; Skáldsögur
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Typ Buch
Autor Yrsa Þöll Gylfadóttir höfundur
Mitarbeiter Bjartur (forlag) útgefandi
Ort Reykjavík
Verlag Bjartur
ISBN 978-9935-30-044-7
Datum 2020
Signatur Yrs Str, S Yrs, S Yrs Str G, S Yrs Str, S 813 Yrs, 813 Yrs Str, AL8-A2589, 813.
Yrs, 813 YRS, S YRS, 813 Yrsa s, IS8-A5982, 813 Yrs G Str, 813 YRSA
GYLF S, 813 YRSA G STRE, 813 Yrs
Bibliothekskatalog leitir.is
Sprache ice
Kurztitel Strendingar
Hinzugefügt am 16.4.2021, 16:20:02
Geändert am 16.4.2021, 16:20:02

Tags:
Íslenskar bókmenntir ; Skáldsögur

Taggtrådskust : försvar i söder
Buch
Leif Högberg
[Skurup]
Fort & Bunker
978-91-639-9640-5
2021
libris.kb.se
En unik bok som skildrar alla faserna i linjens tillkomst och användning, men
också vad som hände efteråt. Här kan du läsa om den historiska bakgrunden till
befästningslinjer i Europa och hur Skånelinjen byggdes. Men du får också en
inblick hur ett värn är uppbyggt och fungerar. I boken finns också en unik
sammanställning över samtliga värn i linjen, 1063 stycken. Presenterade med
bild och vilken typ av värn det rörde sig om, samt om de raserats.
Kurztitel Taggtrådskust
Hinzugefügt am 24.3.2021, 18:14:43
Geändert am 24.3.2021, 18:14:43
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Tags:
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Teknikens palats : modernitet, komfort och tekniska innovationer i det
Hallwylska huset
Typ Buch
Autor Annika Williams
Reihe Hallwyliana ; 18 [Jahrbuch?]
Ort Stockholm
Verlag Hallwylska museet
ISBN 978-91-519-4989-5
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Teknikens palats
Hinzugefügt am 16.3.2021, 17:25:55
Geändert am 16.3.2021, 17:26:40

Tags:
Sverige-- Stockholm, Tekniska innovationer, Hallwylska museet

Notizen:
Första upplagan

Var vid gott mod : En bok om konstnären fröken Märta Måås-Fjetterström
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Annika Persson
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-015713-5
2021
libris.kb.se
Abbedissan kallades hon av somliga. Andra sade att hon hörde till tidens stora
fröknar. Märkeskvinna sade en tredje. Säkert är att textilkonstnären Märta MååsFjetterström ritade mattor som fortfarande nästan 80 år efter hennes död säljs för
sexsiffriga belopp på världens auktionshus.Hon var stor redan under sin livstid.
Riktigt stor. Ändå brändes alla brev, foton, skisser och anteckningar efter hennes
död. Så vem hon egentligen var, har vi inte vetat. Inte förrän en livslång bevarad
brevsamling dök upp, med brev till hennes nära väninna Clary Hahr.Journalisten
Annika Persson har med hjälp av breven -- men också artiklar, böcker,
mötesprotokoll, foton och en gammal vit resväska -- återskapat hennes
historia.Så följ med till en tid när svensk textil drog kungligheter, adel och
kändisar till de stora internationella utställningarna. När kvinnorna slogs för
rösträtt och fick den. När fotsida kjolar och hellånga ärmar gav biljett att röra sig
i världen. Och när tecknaren Märta Måås-Fjetterström tog för sig av all den nya
friheten, skapade sig ett eget rum och levde i mötena med sina älskade kollegor
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och kamrater i ett av de första kvinnliga yrkesnätverken.
Kurztitel Var vid gott mod
Hinzugefügt am 15.3.2021, 17:33:51
Geändert am 15.3.2021, 17:33:51

Vem har sagt något om kärlek? : att bryta sig fri från hedersförtryck
Typ Buch
Autor Elaf Ali
Verlag Rabén & Sjögren
ISBN 978-91-29-72689-3
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Det är en vanlig onsdagskväll när det som inte får hända händer. Hemtelefonen
ringer och Elafs pappa svarar. Hon hör att han är upprörd och sekunden efter
stormar han in i hennes rum. Det är en kille som frågat efter henne i luren och
hon förstår att det är David, chattkompisen från Lunarstorm som tjatat till sig
hennes nummer. Det är en oskyldig flirt och de har inte ens träffats i
verkligheten, men pappan ser sin värsta mardröm framför sig: att Elaf skaffat
pojkvän. Vem har sagt något om kärlek? är en personlig och gripande skildring
av hur ett hedersstyrt liv i Sverige kan se ut. En direkt inblick i de
förhållningsregler och förbud som präglade författarens uppväxt, och som ingen
av klasskompisarna kände till eller fick veta någonting om. Minnena av ett
dagligt förtryck som utövades av de människor som stod henne allra närmast.
Det är också berättelsen om en frigörelse. Om modet som krävs för att gå sin
egen väg, och styrkan för att göra upp med sin och sina föräldrars världsbild och
historia. De gestaltade kapitlen som sträcker sig över tre decennier varvas med
hedersrelaterade faktaavsnitt och intervjuer med författarens föräldrar som
delger hur de förhåller sig till hedersnormer i dag. Elaf Ali är född 1987 i
Bagdad, Irak. Som fyraåring kom hon till Sverige, där hon växte upp i
Kristianstad, och är nu bosatt i Stockholm. Elaf Ali är journalist och har bland
annat jobbat som programledare på Sveriges Television och Sveriges Radio,
samt som krönikör på Expressen. Den självbiografiska romanen Vem har sagt
något om kärlek? är hennes debut.
Kurztitel Vem har sagt något om kärlek?
Hinzugefügt am 22.3.2021, 11:38:11
Geändert am 22.3.2021, 11:38:44

Notizen:
= Jugendbuch, Rez. Expressen, SvD, Sveriges Radio
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Typ Buch
Autor Henric Holmberg
Ort Göteborg
Verlag Bo Ejeby förlag
ISBN 978-91-88316-98-1
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Skådespelaren Henric Holmberg har slagit sig ner i pensionärsfåtöljen. Det är
dags att bifoga verksamhetsberättelsen. Han funderar. Vem är du? Han har en
50-årig karriär bakom sig. 1960-talets lekfulla avantgardism och den fria
Musikteatergruppen Oktobers 70-tal, Unga Klara, Backa teater och tjugo år på
Göteborgs Stadsteater. Filmroller, regiuppdrag, lyrikverkstäder. Boken En sorts
skådespelare utkom 2000. Nu som då börjar han på en småländsk skolgård, där
föräldrarna var lärare. I denna nya skildring får modern – småskoleläraren,
historieberättaren, stumfilmspianisten – en framträdande roll. Henric Holmberg
– kanske mest känd från filmerna Sven Klangs kvintett och tv-serien Macklean,
men också från monologen Kontrabasen, som han spelat under en lång följd av
år – fortsätter att fundera på frågor som han väckte i boken En sorts
skådespelare: Är skådespelaren en hantverkare eller en konstnär eller ett slags
material för en regissör att forma efter sin vilja? Verksamhetsberättelser är
självporträtt och reflektion om skådespelarkonsten och om vardagslivet på
teatern. Men också om möten med filmstjärnor på inspelningsplatser långt borta
från rutinerna. Och om en tysk militär som gav honom den första
teaterupplevelsen. Om en strutläsare. Och om faderns sexualundervisning i en
skola på den småländska landsbygden. Och om …
Kurztitel Verksamhetsberättelser
Hinzugefügt am 20.4.2021, 08:44:30
Geändert am 20.4.2021, 08:44:56

Tags:
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