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FID Nordeuropa Vorauswahl Schweden Mai 2021

101 Jag vill skriva sant : Tora Dahl och poeterna på Parkvägen
Typ Buch
Autor Jesper Högström
Verlag Weyler Förlag
ISBN 978-91-27-16939-5
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Jag vill skriva sant är en medryckande skildring av ett författarliv, en bok som
bygger på Tora Dahls dagböcker men ligger långt ifrån den tillrättalagda
biografins domäner. Det är på samma gång ett triangeldrama, en
litteraturhistorisk utforskning och en intim skildring av en människas drivkrafter,
av den inre kamp som skapar en författare.
Kurztitel Jag vill skriva sant
Hinzugefügt am 27.4.2021, 14:35:40
Geändert am 3.5.2021, 17:02:54

101 150 år med Stockholm
Typ
Autor
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Jan Jörnmark
Annika von Hausswolff
Jan Jörnmark
Göteborg
Tangent
978-91-979842-9-4
libris.kb.se
27.5.2021, 17:16:19
2.6.2021, 14:02:04

Tags:
Sverige-- Stockholm, Stadsplanering (estetik)-- historia

101 Ådalen 1931 : Kampen om historien
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Buch
Roger Johansson
Hjalmarson & Högberg Bokförlag
978-91-986706-0-8
2021
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Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Skotten i Ådalen är en av 1900-talets mest dramatiska händelser i Sverige.
Svensk militär öppnade eld mot ett demonstrationståg. Fem arbetare sköts ihjäl
och fem skadades. Ådalshändelsen fick en rad omedelbara följder. Skotten i
Lunde hamn är en viktig byggkloss när vi förklarar hur det moderna Sverige tog
form.
Kurztitel Ådalen 1931
Hinzugefügt am 30.4.2021, 18:49:30
Geändert am 3.5.2021, 17:04:20

Notizen:
2 uppl.

101 Alfred Petersson i Påboda : en bondedemokrat i politiken
Buch
Richard Ohlsson
Torsås
Solvändan
978-91-985410-7-6
2020
libris.kb.se
Alfred Petersson i Påboda var lantmannapartisten, som ville bli centerpartist
men slutade i Liberala samlingspartiet. Han var jordbrukarsonen, som blev
kommunalman, landstingsman, riksdagsman, statsråd och landshövding, samt
erbjuden posten som statsminister. Han var en sann demokrat med tydliga
värderingar, som var med och banade vägen för en ny tid – vår tid.
Kurztitel Alfred Petersson i Påboda
Hinzugefügt am 20.4.2021, 13:44:43
Geändert am 3.5.2021, 17:05:17

Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Sverige, Politiker, Liberala samlingspartiet, Petersson, Alfred, 1860-1920, Riksdagsledamöter

101 Andens olympiska spel : Nobelprisets historia
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Buch
Gustav Källstrand
Fri Tanke
978-91-89139-44-2
2021
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Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I Till mänsklighetens största nytta är huvudpersonen inte Alfred Nobel, utan det
Nobelpris som kom att bli hans eftermäle. Men även den Nobelstiftelse, de
individuella testamentesexekutörer, de akademier och institut som samverkade
för att instifta och etablera det.
Kurztitel Andens olympiska spel
Hinzugefügt am 30.4.2021, 18:42:10
Geändert am 3.5.2021, 17:06:59

101 Arkivism : En handbok - Hitta, spara och organisera för framtidens
historieskrivning
Typ Buch
Autor Lisa Qviberg
Autor Marie Steinrud
Mia Skott
Helene Larsson Pousette
Lina Thomsgård
Volante
978-91-7965-094-0
2021
libris.kb.se
En praktisk och inspirerande handbok i hur vi alla kan se till att kvinnor gör
avtryck i historien, dels genom att hitta kvinnorna som döljer sig i våra arkiv och
dels genom att arkivera oss själva och andra. En gåva till kvinnan i ditt liv som
inte får gå förlorad.
Kurztitel Arkivism
Hinzugefügt am 27.4.2021, 17:03:35
Geändert am 3.5.2021, 17:08:00

Autor
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 Arvodet - Marginalintäkten : Hörspel
Typ
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Buch
Ida Börjel
Kettil Kasang
[Malmö]
Anti
978-91-986203-1-3
2020
libris.kb.se
Ekonomin som diktat? Ekonomin i hur vi formulerar varann? Avläsningar av
derivatiska, börsiska och transparensiska?
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Kurztitel Arvodet - Marginalintäkten
Hinzugefügt am 20.4.2021, 14:03:37
Geändert am 3.5.2021, 17:09:05

101 Arvsled
Typ Buch
Autor Annika Norlin
Verlag Novellix
ISBN 978-91-7589-501-7
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Annika Norlin, även känd under artistnamnen Säkert! och Hello Saferide, slog
igenom som författare med novellsamlingen Jag ser allt du gör. Här sätter hon
med nästan plågsam exakthet fingret på hur det är att bli dömd och bedömd. Hur
man tvingas leva med bilden av sig själv, med fördomar och förväntningar omgivningens, men kanske allra mest sina egna.
Hinzugefügt am 29.4.2021, 16:25:31
Geändert am 3.5.2021, 17:09:59

101 Axbergshammar : ett järnbruk och ett säteri med anor från 1500-talet : en
krönika
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Gösta Larsson
Danderyd
[Gösta Larsson]
9789180202114
2020
libris.kb.se
Axbergshammar
6.5.2021, 12:01:20
10.5.2021, 14:14:23

Tags:
Järnbruk-- historia, Axbergshammars säteri, Säterier-- historia, Sverige-- Närke -- Axbergs socken

Notizen:
Ny och utökad upplaga
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101 Bad mot lort och sjukdom : den privathygieniska utvecklingen i Sverige
1880–1949
Typ Buch
Autor
URL
Ort
Verlag

Karolina Wiell
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-360875
Uppsala
Acta Universitatis Upsaliensis

ISBN 978-91-513-0446-5
Datum 2018
Heruntergeladen am 12.5.2021, 16:33:38
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Bad mot lort och sjukdom
Hinzugefügt am 12.5.2021, 16:33:38
Geändert am 14.5.2021, 09:32:10

Tags:
Bad-- historia, Personlig hygien-- historia

Notizen:
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2018

101 Bladet från munnen
Buch
Elsie Johansson
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018818-4
2021
libris.kb.se
Ta bladet från munnen och våga sjunga ut, är vad den här berättelse- och
samtalsboken handlar om. Vid 90 års ålder anser författaren det vara på tiden att
lämna alla konventionella, artigt undvikande och anpassade attityder och gå rakt
på sak ifråga om för henne, med sin bakgrund och ålder, så känsliga ämnen som
bland annat religion och sexualitet.I föreliggande berättelser ger hon med friskt
mod, och inte sällan en befriande humor, läsaren inblick i ett antal nutida, djupt
berörande och diskutabla levnadsöden.Bladet från munnen är en annorlunda bok
där författaren själv är närvarande hela tiden, inte minst som samtalspartner.
Hinzugefügt am 27.4.2021, 15:53:27
Geändert am 3.5.2021, 17:10:54

Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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101 Bland tidningsmakare, pennskaft, politiker och konstnärer
Typ Buch
Autor Ellinor Melander
Verlag Gidlunds förlag
ISBN 978-91-7844-446-5
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 28.4.2021, 10:57:57
Geändert am 3.5.2021, 17:11:51

101 Bondens tid
Typ Buch
Peter Gerdehag
Peter Gerdehag
Votum & Gullers Förlag
978-91-88435-77-4
2021
libris.kb.se
Bokens bilder, tillkommen under 40 års idogt fotograferande, sveper över ett
Sverige som förändrats i en rasande fart. Det mesta av det äldre
odlingslandskapet har försvunnit in i historien, dessa foton är på många platser
det enda som minner om ett helt annat sätt att leva småskaligt och naturnära en bondehistoria som började för närmare 7 000 år sedan.
Hinzugefügt am 20.4.2021, 13:27:00
Geändert am 3.5.2021, 17:12:54

Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 Börshuset : Från rådhus till hemvist för Svenska Akademien
Typ
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Fredric Bedoire
Håkan Josephson
Bokförlaget Langenskiöld
978-91-986248-8-5
2021
libris.kb.se
En av landets mest älskade och omtalade byggnader får nu hela sin historia
tecknad. Från Stockholms begynnelse på 1200-talet till idag. Under
bottenvåningens magnifika valv har Stockholmsbörsen haft sin livliga
verksamhet ända till år 2000. Därefter tog Nobelmuseet över. I festvåningen från
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1700-tal stiftades Svenska Akademien 1786 och har sedan dess haft sina
årliga högtidssammankomster
Kurztitel Börshuset
Hinzugefügt am 27.4.2021, 17:19:09
Geändert am 3.5.2021, 17:13:48

101 Bostadsmanifest : 22 krav för framtidens hem
Typ Buch
Ort Årsta
Verlag Dokument Press
ISBN 978-91-88369-51-2
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Bostadsmanifest: 22 krav för framtidens hem samlar 25 forskare och aktivister
som vill bidra med att skapa en bostadsmarknad för alla. Deras 22 krav utgår
från kunskap och erfarenhet från både forskning och aktivism, där författarna
efterlyser en aktiv kommunal och statlig socialt inkluderande bostadspolitik.
Kurztitel Bostadsmanifest
Hinzugefügt am 20.4.2021, 09:12:26
Geändert am 3.5.2021, 17:14:57

Tags:
Sverige, Bostäder, Bostadspolitik, Boende, Bostadsmarknaden

Notizen:
Första upplagan

101 C. A. Gottlunds samlade nedteckningar av finska släktnamn i
husförhörslängderna 1819-1827 för Gräsmark, Fryksände, Norra Ny, Östmark
och Dalby församlingar
Typ
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am

Buch
Anna Ø. Forsberg
Niclas Persson Tenhuinen
Förlaget Veidarvon
978-91-982058-5-5
2021
libris.kb.se
26.4.2021, 11:35:57
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Geändert am 3.5.2021, 17:16:06

101 Catalana
Typ Buch
Autor Anna Lihammer
Autor Ted Hesselbom
Ort Lund
Verlag Historiska media
ISBN 978-91-7789-499-5
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 6.5.2021, 18:34:23
Geändert am 10.5.2021, 14:15:47

Tags:
Sverige-- Stockholm, Explosioner, Gustavsson, Maria (fiktiv gestalt), Hell, Carl (fiktiv gestalt)

101 Decamerone novum : en coronadagbok : tio dagar i april 2020
Buch
Lorenz Bergmann
Karin Listérus
Lund
Ekström & Garay
978-91-89217-48-5
2020
libris.kb.se
En läkare och en rektor, båda i riskgruppen 70+, skriver dagbok under tio dagar.
Hon, Karin, och han, Lorenz, befinner sig i föreskriven isolering, april 2020,
medan coronapandemin härjar. Det tidsaktuella i varje kapitel vävs ihop med
personliga erfarenheter från långa liv inom sjukvård och skola. Detta är en
känslomässig skildring av den speciella tid som nu råder.
Kurztitel Decamerone novum
Hinzugefügt am 14.5.2021, 12:07:52
Geändert am 2.6.2021, 14:02:59

Typ
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Coronapandemin 2019-2020, Bergmann, Lorenz, 1928-, Listérus, Karin, 1941-
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101 Demokrati : en liten bok om en stor sak
Typ Buch
Autor Sofia Näsström
Ort Lund
Verlag Historiska media
ISBN 978-91-7789-475-9
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Demokrati
Hinzugefügt am 28.4.2021, 09:13:30
Geändert am 3.5.2021, 17:17:32

Tags:
Demokrati, Demokrati-- teori, filosofi

101 Den förtvivlade humanisten : nio essäer om Sven Delblanc
Typ Buch
Autor Lars Ahlbom
Ort Stockholm
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Carlssons
978-91-89063-70-9
2021
libris.kb.se
Den förtvivlade humanisten
30.4.2021, 18:24:03
3.5.2021, 17:18:50

Tags:
Sverige, Svenska författare, Litteratur-- historia, Delblanc, Sven, 1931-1992

101 Den hotade demokratin : så kan den räddas i populismens tid
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Buch
Olle Wästberg
Ekerlids
978-91-89323-10-0
2021
libris.kb.se
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Zusammenfassung Den framtida demokratin går inte att ta för given i Sverige. Olle Wästberg,
tidigare ordförande i den statliga Demokratiutredningen, ser riskerna och
möjligheterna till räddning. Putin, Erdogan, Orbán och andra auktoritära ledare
har ursprungligen blivit folkvalda och sedan utnyttjat situationen. Demokratin i
Sverige kulle kunna upphävas på fjorton månader.
Kurztitel Den hotade demokratin
Hinzugefügt am 30.4.2021, 18:33:52
Geändert am 3.5.2021, 17:19:48

101 Den kungliga korruptionen : kort om svensk kleptokrati
Typ Buch
Autor Thomas Lyrevik
Ort [Göteborg]
Verlag Bokförlaget Korpen
978-91-88383-77-8
2020
libris.kb.se
Svensk monarki handlar om en familjs girighet och förmåga att upprätthålla sin
position i rikets ledning och regelmässigt använda den för egen berikning. Carl
XVI Gustaf, hans familj och hovet använder den svenska staten som privat
Kurztitel Den kungliga korruptionen

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Hinzugefügt am 20.4.2021, 14:14:01
Geändert am 3.5.2021, 17:20:45

Tags:
Makt (samhällsvetenskap), Bernadotte, kungahus, Konstitutionell monarki, Korruption

Notizen:
Första utgåvan

101 Den maniska krokodilen 2.0
Typ
Autor
Auflage
Ort
Verlag
ISBN
Datum
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Buch
Ingela Norlin
Ny, rev. utg.
[Erscheinungsort nicht ermittelbar]
Modernista
9789180230841
2021
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Signatur bestellt
Bibliothekskatalog Library Catalog - katalog.ub.uni-kiel.de
Hinzugefügt am 27.4.2021, 14:42:34
Geändert am 3.5.2021, 17:21:47

Notizen:
202108

Anhänge
Library Catalog Entry Snapshot
Link to Library Catalog Entry

101 Den sanna historien om de svenska kommunisterna
Buch
Stockholm
Oktoberförlaget
978-91-985839-0-8
2020
libris.kb.se
”Den sanna historien om de svenska kommunisterna” skildrar med hjälp av fyra
nyckeldokument den svenska kommunistiska rörelsen historia från och med
1921 och fram till 1982. Det första om Set Persson tar sin avstamp i kampen för
att förhindra att Sveriges Kommunistiska Parti, som bildades 1921, urartade
efter andra världskriget. Det andra dokumentet ”Vad vill KFML” innehåller den
programmatiska grundval, som ytterst hade inspirerats av Kinas Kommunistiska
Partis och Mao Zedongs kamp mot sovjetiska revisionismen. Det innebar att en
revolutionär organisation hade återupprättats. De båda övriga dokumenten, från
de båda maoistiska partierna Sveriges Kommunistiska Parti 1976 respektive
Sveriges Kommunistiska Arbetarparti 1982, beskriver kampen för att försvara
en revolutionär linje. Samtidig sker dessa linjekamper aldrig i vacuum; de sker
alltid mot bakgrund av klasskampens utveckling i Sverige och i världen. Här är
det också kommunisternas egna ord som gäller och som inte räds att påtala egna
fel och misstag. ISBN 978-91-985839-0-8
Hinzugefügt am 6.5.2021, 12:21:29
Geändert am 10.5.2021, 14:16:56

Typ
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Sverige, Sveriges kommunistiska parti (1921-1967), Kommunism-- historia, Kommunistiska förbundet
marxist-leninisterna, Sveriges kommunistiska arbetarparti, Sveriges kommunistiska parti (1973-1987)
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101 Det byggdes aldrig någon järnväg till Sigtuna och Ängsö ... : ... och våra
industrisamhällen finns inte längre för de har ersatts av en global by
Typ Buch
Autor Crister Mattsson
Ort Sigtuna
Verlag [Crister Mattson]
ISBN 9789180203005
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Det byggdes aldrig någon järnväg till Sigtuna och Ängsö ...
Anzahl der Seiten 179
Hinzugefügt am 6.5.2021, 16:48:47
Geändert am 10.5.2021, 14:18:04

Tags:
Järnvägar-- historia, Sverige-- Uppland -- Sigtuna, Strukturomvandling-- historia, Sverige-Bergslagen, Sverige-- Västmanland -- Ängsö

101 Det där tyska : efterverkningarna av en ond tid
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Ylva Herholz
Carlsson
978-91-89063-56-3
2021
libris.kb.se
Det där tyska
30.4.2021, 18:25:13
3.5.2021, 17:23:07

101 Det finns en skräck på bottnen
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Buch
Märta Tikkanen
Novellix
978-91-7589-500-0
2021
libris.kb.se
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Zusammenfassung Märta Tikkanen, finlandssvensk författare och feministikon, känd för böcker
som Århundradets kärlekssaga och Män kan inte våldtas, skriver här en novell
om bitterljuv kärlek, om missförstånd och svek, och om det omöjliga i att som
kvinna kunna tillgodose sina egna behov och samtidigt möta begären hos sin
älskare.
Hinzugefügt am 29.4.2021, 16:25:09
Geändert am 4.5.2021, 09:47:06

101 Det svenska covid-19 experimentet : funderingar av en ofrivillig deltagare
Typ Buch
Autor Hans Claesson
Ort [Järfälla]
Verlag Ebokförlag Gullestad
ISBN 978-91-88317-04-9
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

2020
libris.kb.se
Det svenska covid-19 experimentet
14.5.2021, 12:18:40
2.6.2021, 14:03:59

Tags:
Coronapandemin 2019-2020

101 Drömmar och damm
Buch
Jakob Mathiassen
Henrik Johansson
Verbal Förlag
978-91-89155-38-1
2021
libris.kb.se
Vid en facklig blockad i Köpenhamn blir konflikten mellan danska och polska
byggnadsarbetare både bitter och personlig. Erfarenheten från blockaden leder
betongarbetaren Jakob Mathiassen till att söka globala strategier, så att danska
och polska arbetare ska kunna stå sida vid sida nästa gång.
Hinzugefügt am 28.4.2021, 09:29:32
Geändert am 4.5.2021, 09:48:03

Typ
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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101 Drunkna tyst : roman
Typ Buch
Autor Åsa Leijon
Ort [Stockholm]
Verlag Albert Bonniers förlag
ISBN 978-91-0-018383-7
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Sedan Jannica steg av bussen vid stora vägen sent en fredagskväll i början av
sommarlovet har ingen sett henne. Den enda som vet vad som verkligen hände
är Minna, Jannicas lillasyster. Men sanningen är farlig.I byn på den uppländska
landsbygden hanterar alla sorgen, saknaden och skulden på sitt eget sätt, och om
natten sker skamliga ting. Samtidigt gror misstänksamheten – mellan de som
minns och de som absolut inte minns, mellan de som saknar så att de håller på
att gå sönder och de som tiger som muren.För alla kände Jannica. Och alla har
en hemlighet.
Kurztitel Drunkna tyst
Hinzugefügt am 6.5.2021, 09:28:42
Geändert am 6.5.2021, 10:45:54

Tags:
Tonårsflickor, Systrar, Landsbygd, Byar, Sverige-- Uppland, Skuld, Sorg, Hemligheter, Försvunna
personer

101 Ecstasy
Buch
Isabelle Bervenius
[Stockholm]
Bokförlaget Polaris
978-91-7795-407-1
2021
libris.kb.se
I Isabelle Bervenius Ecstasy blir den klassiska historien om ungdomlig kärlek en
skarp och vibrerande upplevelse, lika mättad av ensam sorg som av avväpnande
humor. Det är en berättelse om hur känslor långsamt eskalerar och leder till både
sexuell utsatthet och en stark längtan efter att få höra ihop. Isabelle Bervenius är
en ny, stark röst i svensk prosa.
Hinzugefügt am 6.5.2021, 09:21:39
Geändert am 6.5.2021, 11:34:45
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ISBN
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Sverige-- Stockholm, Vänskap, Studenter, Förälskelse, Narkotika

Notizen:
Första upplagan

101 Eldsjälar i utmarken
Typ Buch
Autor Victoria Törnqvist
Verlag Votum & Gullers Förlag
ISBN 978-91-89021-36-5
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung För många framstår kanske fäbodliv som exotiskt eller väldigt gammeldags.
Men tänk om det i själva verket är dessa ofta mångsysslande småbrukare som
bär framtiden i sina händer?
Hinzugefügt am 20.4.2021, 13:29:33
Geändert am 3.5.2021, 17:24:05

101 En rysk gentleman
Typ Buch
Autor Karin Alfredsson
Brombergs
978-91-7809-138-6
2021
libris.kb.se
Läkaren Ellen Elg åker till St Petersburg för att hålla ett föredrag. Snart hittar
hon där sin mystiskt försvunna syster Maria. Det visar sig att Maria blivit utsatt
för ett romansbedrägeri i Sverige. Utblottad och skamfylld har hon flytt till
Ryssland och sin nya kärlek, läkaren och gentlemannen Oleg. Men någonting är
allvarligt fel med Olegs privata sjukvårdsprojekt, och Maria förstår snart att
burar också kan byggas av rosor och champagne. Korruption, våld och förljugen
kvinnosyn leder till brutalt våld med oväntade konsekvenser. I Karin
Alfredssons böcker är kvinnorna alltid huvudpersoner, vare sig hon skriver om
prostitution i Vietnam, illegala aborter i Polen, våld i en glittrande
swimmingpool eller den hemliga kärleken mellan två kvinnor i 1950-talets
Västerbotten.
Hinzugefügt am 28.4.2021, 09:17:42
Geändert am 4.5.2021, 09:49:07

Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
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101 En värmländsk Hitler. Birger Furugård och de första svenska nazisterna
Typ Buch
Autor Anna-Lena Lodenius
Verlag Historiska Media
ISBN 978-91-7789-542-8
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 21.5.2021, 16:38:43
Geändert am 2.6.2021, 14:07:11

101 Farväl till gemenskapen : Tre berättelser om Sverige
Typ Buch
Mauricio Rojas
rev. utg.
Timbro
978-91-7703-234-2
2021
libris.kb.se
Mauricio Rojas skildring av det svenska samhället väckte stor uppmärksamhet
när den gavs ut första gången 2004. Med skärpa och humor berättade Rojas om
det Sverige han mötte när han kom som flykting från Chile på 1970-talet, om
den hastiga samhällsförändring som pågick och om de historiska rötterna till den
svenska ambivalensen inför globaliseringens och migrationens effekter.
Kurztitel Farväl till gemenskapen
Hinzugefügt am 28.4.2021, 09:35:43
Geändert am 4.5.2021, 09:50:24

Autor
Auflage
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 Felsteg
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Maria Adolfsson
[Stockholm]
W&W
978-91-46-23417-3
2018
libris.kb.se
11.5.2021, 11:07:00
14.5.2021, 09:35:35
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Tags:
Mordutredning, Doggerland, Kvinnliga poliser

101 Fina och fula känslor? : historiska essäer
Typ Buch
Autor Eva Österberg
Ort Stockholm/Höör
Verlag Östlings bokförlag Symposion
ISBN 978-91-87483-42-4
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Essäerna i denna bok tar upp en rad frågor om känslorna, emotionerna, med
anknytning såväl till europeisk som svensk och nordisk historia. På ett
okonventionellt sätt diskuterar författaren emotioner utifrån fornisländska sagor,
1600- och 1700-talskvinnors dagböcker och brev men hon går också in på
svenska skönlitterära författares verk från slutet av 1800-talet och framåt.
Kurztitel Fina och fula känslor?
Hinzugefügt am 20.4.2021, 13:50:22
Geändert am 3.5.2021, 17:25:05

Tags:
Sverige, Europa, Norden, Sweden, Scandinavia, Europe, Känslor-- historia

101 Finlands okända krig
Typ
Autor
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Aapo Roselius
Oula Silvennoinen
Mattias Huss
Lind & Co
978-91-7903-442-9
2021
libris.kb.se
20.4.2021, 13:55:59
4.5.2021, 09:51:27

101 Från fattighjon till martyr : vapenvägraren Rickard Almskoug och hans tid
Typ Buch
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Autor Per Anderö
Ort [Stockholm]
Verlag GML förlag
ISBN 978-91-88851-38-3
Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Den 6 juni 1909 ägde en mycket spektakulär begravning rum på Södra
kyrkogården i Kalmar, som gav eko över hela landet. Det var jordfästningen av
den unge vapenvägraren Rickard Almskoug, vilken urartade till ett slagfält
mellan dåtidens borgerliga samhälle och dess utmanare, den växande
arbetarrörelsen. Huvudpersonen, född på fattighuset, hade gripits av de kraftiga
politiska vindarna med rättmätiga krav på inflytande, jämlikhet och fred.
Almskoug växte upp då motsättningarna i samhället drevs till sin spets.
Almskougs kompromisslösa ställningstagande mot militarismen ledde till en
fängelsedom under vars avtjänande han avled vid knappt 22 års ålder. På
kyrkogården minner hans imponerande gravsten med ett brutet gevär om hans
kamp.
Kurztitel Från fattighjon till martyr
Hinzugefügt am 6.5.2021, 12:19:43
Geändert am 10.5.2021, 14:26:27

Tags:
Arbetarrörelsen-- historia, Sverige-- Småland -- Kalmar, Almskoug, Rickard, 1887-1909, Vapenvägrare

101 Fyra kvarter : Södermalm, min pappa och jag
Buch
Joakim Stenhammar
Lars Nylin
[Stockholm]
[Lovande Projekt AB]
978-91-977449-5-9
2020
libris.kb.se
I boken ”Fyra kvarter” berättar Joakim Stenhammar om sitt liv på östra
Södermalm. En resa från Stockholms fattigaste stadsdel till dagens ”SoFo”. Det
blir historien om Jocke själv, hans pappa nöjeslegendaren Bo Stenhammar, men
också om alla fenomen som under fyra decennier helt förvandlat stadsdelen.
Boken blir på så sätt även en guide till dagens stadsdel.
Kurztitel Fyra kvarter
Hinzugefügt am 6.5.2021, 12:32:33
Geändert am 10.5.2021, 14:29:00
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Sverige-- Stockholm -- Södermalm, Företagare, Musikbranschen, Stenhammar, Bo, 1939-,
Stenhammar, Joakim, 1971-

101 Gerd Enequist. Den första kvinnliga professorn i kulturgeografi
Typ Buch
Autor Gunnel Forsberg
Verlag Bokförlaget Langenskiöld
ISBN 978-91-986248-4-7
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung 1949 utsågs Gerd Enequist till professor i kulturgeografi och blev samtidigt
Uppsala universitets första kvinnliga professor. Hon kom att bli en viktig person
för utvecklingen av den moderna kulturgeografin i Sverige och var en geograf ut
i fingerspetsarna , som hon själv uttryckte sig.
Hinzugefügt am 27.4.2021, 17:20:33
Geändert am 4.5.2021, 09:52:36

101 Gränges – sedan 1896
Typ Buch
Autor Ronald Fagerfjäll
Reihe Gränges är företaget som omvandlat sig själv sedan 1896 – och vars historia
speglar Sveriges moderna utveckling. Gränges grundades som ett gruv- och
tågbolag, och hjälpte därmed landet att förvandla malmen till välstånd. I början av
1900-talet var det Stockholmsbörsens högst värderade bolag, i mitten av
århundradet var Gränges världens största malmexportör och mot slutet av 1900talet ett dotterbolag i Electrolux-koncernen. I dag är bolaget världsledande inom
aluminiumprodukter med sina främsta rötter i Finspång. Bolaget har alltid
förändrats utifrån tidens krav. Dess historia är även historien om en föränderlig
omvärld. Om politisk orolighet, om krig, om nya marknader och om globalisering.
Journalisten och författaren Ronald Fagerfjäll skildrar Gränges från dess födsel i
det förindustriella Sverige till dess plats på dagens globala marknad. Som
näringslivsreporter har han följt bolaget under hela sin karriär och kan ösa ur egna
intervjuer från över 50 år med bolagets ledare och medarbeare
Verlag Förlaget Näringslivshistoria
ISBN 978-91-985160-9-8
Datum 2021
Hinzugefügt am 20.4.2021, 09:00:21
Geändert am 4.5.2021, 09:53:39
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101 Hällristningar i Västmanlands län
Typ Buch
Autor Sven-Gunnar Broström
Autor Kenneth Ihrestam
Ort [Västerås]
Verlag Länsstyrelsen Västmanlands län, Besöksvård Kulturmiljö
ISBN 978-91-639-3677-7
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Boken innehåller en fullständig redovisning av länets hällristningar från
bronsåldern. Detta är den första bok som behandlar detta ämne. Alla kända
hällristningar beskrivs i både text och bild. Dessutom innehåller boken en
historik över ristningarnas upptäckter samt tidigare forskning kring dessa.
Hinzugefügt am 6.5.2021, 16:14:41
Geändert am 10.5.2021, 14:30:07

Tags:
Sverige-- Västmanland, Hällristningar

Notizen:
Första upplagan

101 Heliga Birgitta. En kvinna starkare än alla män
Buch
David Lindén
Nils Tamm
Manuel Krommenacker
Bokförlaget Langenskiöld
978-91-986248-5-4
2021
libris.kb.se
Många århundraden före Thunberg, Lagerlöf och Garbo fanns en svensk
urmoder som genom blixtrande intelligens, stark tro, att vara mamma till åtta
barn och framgångsrikt maktspel var en internationell superkändis. Vad kan vi
säkert veta om henne? Ja, det finns många olika tolkningar och den här boken
beskriver en av dem med en modern tvist.
Hinzugefügt am 27.4.2021, 17:22:46
Geändert am 4.5.2021, 09:54:58
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101 Herman Friedländer : en svensk judisk historia
Typ Buch
Autor Johan Schück
Ort Stockholm
Verlag Medströms bokförlag
ISBN 978-91-7329-168-2
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Sveriges judiska historia berättad genom en person. Herman Friedländer
(1842-1920) var släkt med de äldsta judiska familjerna i landet, de som på 1700talet fick Gustav III:s tillåtelse att invandra och utöva sin religion. Här återfinns
familjer som Hirsch, Josephson och Schück. Hans judiska sekelskiftesvärld
väcks till liv på nytt, en fascinerande krets av ledande industrialister och
konstnärer.
Kurztitel Herman Friedländer
Hinzugefügt am 3.5.2021, 12:14:17
Geändert am 4.5.2021, 09:55:52

Tags:
Sverige, Företagare, Judar, Köpmän, Donatorer (ekonomi), Friedländer, Herman, 1842-1920

101 Humanvetenskapernas verkningar : kunskap, samverkan, genomslag
Buch
Linus Salö
Stockholm
Dialogos
978-91-7504-377-7
2021
libris.kb.se
Tolv forskare med olika forskningsinriktningar ställer frågor och ger svar om
samhällsnyttan av den akademiska kunskapen inom samhällsvetenskap och
humaniora. Syftet med boken är att väcka debatt.
Kurztitel Humanvetenskapernas verkningar
Hinzugefügt am 20.4.2021, 14:11:21
Geändert am 4.5.2021, 09:57:11

Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Sverige, Universitet, Humaniora, Forskningspolitik, Vetenskap och politik, Samhällsvetenskap

Notizen:
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Första upplagan

101 Inne i spegelsalen
Typ Buch
Autor Liv Strömquist
Autor Karin Cyrén
Verlag Norstedts
ISBN 978-91-1-311120-9
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Vi lever i en tid besatt av fysisk skönhet. Fotografier - hur vi ser ut på bild - har
blivit allt viktigare och kommit att uppta allt större plats i vårt medvetande. Vi
kommunicerar genom bilder, dejtar genom bilder, följer andras liv och berättar
om vårt eget genom bilder. Alla går runt med en kamera i handen. Vi har alla
förvandlats till voyeurer, fast det vi betraktar är oss själva. Sexighet har
förvandlats en diffus form av status och kompetens. Samtidigt som kvinnlig
fysisk skönhet är mer spridd och dyrkad än någonsin, genom miljarder
fotografier och selfies, är skönheten hotad, eftersom den approprierats av
kapitalismen och gjorts till ett konsumtionsobjekt. Med hjälp av av filosofiska
och sociologiska teorier speglar Liv Strömquist vår tids upptagenhet av att vara
snygg, och berättar om några kvinnor genom historien vars liv styrts av deras
yttre. Gamla Testamentets Rakel, som Josef gifte sig med eftersom hon var
vackrare än sin syster. Kejsarinnorna Sisi och Eugénie som tävlade i vem som
hade den smalaste midjan och fick hela Europas adelsdamer att följa efter.
Snövits mamma som försöker hitta ett sätt att förhålla sig till den fysiska
skönhetens förgänglighet. Marilyn Monroe som blev fotograferad naken sex
veckor innan sin död, Kim Kardashian som fotograferar sig själv och bysten av
drottning Nefertiti som fyller alla som tittar på henne med en känsla av ett
gåtfullt, meningslöst begär. Som ingen annan sätter Liv Strömquist fingret på vår
samtid. Det är roligt, insiktsfullt - och allt annat än smickrande.
Hinzugefügt am 20.4.2021, 14:20:34
Geändert am 4.5.2021, 09:58:13

101 Jägare och redskap. Svensk jakthistoria från koja till slott
Typ
Autor
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum
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Buch
Peder Lamm
Ralf Turander
Nils Tamm
Bokförlaget Langenskiöld
978-91-986248-6-1
2021
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Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Jaktens historia och alla de attiraljer som hör jakten till, från stenåldern och fram
till modern tid. En populärvetenskaplig blandning som vänder sig till alla som är
intresserade av historia, kultur, arkeologi, konst, etnologi och
personhistoria. Hur går egentligen falkjakt till och vem var kung Fredrik den
förstes fete jaktkamrat? och vad är egentligen en hirschfängare?
Hinzugefügt am 27.4.2021, 17:20:46
Geändert am 4.5.2021, 09:59:48

101 Kallelsens barn
Typ Buch
Autor Mats Egfors
Ort Lerum
Verlag Visto förlag
978-91-7885-224-6
2020
libris.kb.se
KALLELSENS BARN är en stark berättelse om svensk mission i Afrika och
Kina i början av 1900-talet. Berättelsen har en biografisk ansats och följer på
nära håll några människors kallelse och drömmar om att skapa en bättre värld
under en dramatisk period i världshistorien.
Hinzugefügt am 6.5.2021, 12:12:00
Geändert am 10.5.2021, 14:31:24

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Kina, Kongo (Kinshasa), Svenska missionärer, Svensk mission-- historia

Notizen:
Första upplagan

101 Kampdiktare i folkhemmet : Arbetarpoeaten Stig Sjödin
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
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Buch
Magnus Nilsson
Verbal Förlag
978-91-89155-40-4
2021
libris.kb.se
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Zusammenfassung Stig Sjödin (19171993) var en av de mest betydande svenska poeterna under
andra halvan av 1900-talet. Här står arbetarförfattaren Sjödin i centrum, sådan
han framträdde i sina diktsamlingar och i de dikter han publicerade i
fackförbundpressen eller läste på möten. Dessutom undersöks hur poeterna
Jenny Wrangborg och Johan Jönson förhåller sig till sin föregångare.
Kurztitel Kampdiktare i folkhemmet
Hinzugefügt am 28.4.2021, 09:28:33
Geändert am 5.5.2021, 16:50:56

101 Karantändagboken
Typ Buch
Autor Elin Lucassi
Ort Stockholm
Verlag Galago
978-91-7775-161-8
2021
libris.kb.se
I mars 2020 börjar serietecknaren Elin Lucassi föra tecknad dagbok om livet
under pandemin, med allt vad det innebär av hemmajobb, mjukbyxor, isolering,
tristess och oro. Karantändagboken är ett unikt stycke extremt samtida
samtidshistoria.
Hinzugefügt am 20.4.2021, 14:17:31
Geändert am 5.5.2021, 16:52:10

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Coronapandemin 2019-2020, Hemarbete, Karantän, Lucassi, Elin, 1977-, Serietecknare

101 Knäckta ägg och krossade hjärtan : en alldeles omöjlig påsk
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Maria Ernestam
[Stockholm]
Louise Bäckelin förlag
978-91-7799-245-5
2021
libris.kb.se
Knäckta ägg och krossade hjärtan
20.4.2021, 13:53:20
5.5.2021, 16:53:10

Tags:
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Lärare, Grannar, Påsken, Sverige-- Halland -- Frillesås

101 Kometkarta
Typ Buch
Autor Lina Hagelbäck
Verlag lejd
ISBN 978-91-85725-61-8
Datum 2021
Hinzugefügt am 20.4.2021, 08:53:06
Geändert am 5.5.2021, 16:56:16

101 Kunglig Hovleverantör = Royal Warrant Holder
Typ Buch
Maria Gunnarsson
Adam Ryberg
Peter Bowen
Bild & Kultur AB
978-91-89210-21-9
2021
libris.kb.se
Boken om de Kungliga Hovleverantörerna är en rikt illustrerad skildring av
modernt svenskt näringsliv. Förord av H.M. Konungen. Den har parallella texter
på svenska och engelska. Bakgrund till fenomenet Kunglig Hovleverantör, och
nutid, speglad i besök hos 58 av dagens hovleverantörer, spridda över hela
landet.
Hinzugefügt am 3.5.2021, 09:27:06
Geändert am 5.5.2021, 17:15:42

Autor
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 Kvinnofångar - Brev och drömmar i skuggan av kriget
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Christina Kellberg
Gidlunds förlag
978-91-7844-447-2
2021
libris.kb.se
Andra världskriget rasade, men på Växjöfängelset utkämpade kvinnorna ett eget
krig. Hit kom kvinnor som dömts för fosterfördrivning, stöld, spioneri och
lösdriveri. Boken skildrar deras liv där, och tillvarons kärna blir tydlig i deras
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brev, fyllda av längtan efter barnen, oro för hur maken klarar sig, sorg över vad
de ställt till med och förhoppningar om att bli förlåtna.
Hinzugefügt am 28.4.2021, 10:54:16
Geändert am 5.5.2021, 17:20:57

101 Lenins kostym - De svenska socialisterna och ryska revolutionen = Serie?
Typ Buch
Autor Per Leander
Verlag Carlsson
ISBN 978-91-89063-60-0
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 16.3.2021, 17:10:02
Geändert am 2.6.2021, 14:32:34

101 Linköping på 1980-talet
Typ
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Buch
Hans Nilsson
Göran Billeson
Linköping
Dibb förlag
978-91-984787-9-2
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Boken om Linköping på 1980-talet. På 1980-talet satsade vi på oss själva. Vi
tittade på Dallas och lyssnade på Madonna. Många hade hockeyfrilla. Så ser
åtminstone schablonbilden ut, men verkligheten är mer komplicerad. I den här
boken ges en mångfacetterad bild av Linköping på 1980-talet. Här skildras stort
och smått i ord och bild.
Hinzugefügt am 6.5.2021, 16:46:48
Geändert am 10.5.2021, 14:33:17

Tags:
Sverige-- Östergötland -- Linköping

101 Livlina
Typ Buch
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Autor Happy Jankell
Ort Stockholm
Verlag Forum
ISBN 978-91-37-15786-3
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Happy Jankells debutroman är en berättelse om skuld, familjeband och gråzoner.
Ett stilsäkert och rappt skrivet porträtt av livet som ung kvinna i dagens
Stockholm.Liv är hypokondriker och stamkund hos nätdoktorn Care Call. Hon
kämpar mot sin ångest med hjälp av mediciner, kroppsbesiktningar och ett och
annat destruktivt Tinder-ragg. Men ingenting blir bättre och inte heller hjälper
det att hon hela tiden jämförs med sin perfekta storasyster Lina. Trots att de är
av samma kött och blod är de varandras motsatser: Lina har allt, Liv har inget.
Inte ens sorgen efter deras döda pappa hanterar de på samma sätt.I takt med att
ensamhetskänslorna eskalerar tar Liv till mer och mer drastiska metoder för att
klara vardagen. Snart inleder hon en relation med den betydligt äldre läkaren
Mårten, vilket startar en kedjereaktion av händelser som förändrar hennes liv i
grunden och avslöjar familjens såriga hemligheter.
Hinzugefügt am 6.5.2021, 09:25:17
Geändert am 6.5.2021, 11:35:47

Tags:
Sverige-- Stockholm, Unga kvinnor, Systrar, Ensamhet, Mänskliga relationer, Skuld, Sorg, Fardotterrelationer, Självskadebeteende, Ångest, Familjehemligheter, Hypokondri, Läkemedel

101 Ljusnan du mörka
Buch
Lars Landgren
[Stockholm]
Albert Bonniers förlag
978-91-0-018495-7
2021
libris.kb.se
Två personer färdas på Ljusnan, den älv som löper genom Hälsingland. Och
medan deras eka sakta rör sig genom landskapet berättar den äldre för den
yngre.Ljusnan du mörka följer Ljusnans egensinniga, svällande vattenströmmar,
och älven blir till den åder som berättelserna stiger ur, eller använder som fond.
Här formas en historia som är mörk och skrämmande, med rötterna i folktro och
sagor, i skräcken för tillvarons skumma hörn, men som också knyter an till
vardagen och vår moderna verklighet.
Hinzugefügt am 6.5.2021, 09:26:53
Geändert am 6.5.2021, 11:36:45
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Tags:
Älvar, Övernaturliga väsen, Sverige-- Hälsingland -- Ljusnan

101 Lust och nöd. Karin & Nils Adamsson - sexualupplysningens pionjärer
Typ Buch
Autor Gunnela Björk
Verlag Historiska Media
ISBN 978-91-7789-521-3
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 21.5.2021, 16:37:26
Geändert am 2.6.2021, 14:08:13

101 Man kan fly en galning men inte gömma sig för ett samhälle
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Ali Esbati
Leopard Förlag
978-91-89145-49-8
2021
libris.kb.se
20.4.2021, 13:56:51
10.5.2021, 14:58:59

101 Månader, brev
Buch
Karin Brygger
[Göteborg]
Bokförlaget Korpen
978-91-88383-73-0
2020
libris.kb.se
Karin Bryggers diktsamling Månader, brev skildrar våren 2020 i poetisk form,
med en särskild tonvikt på hur dödens närhet och vissheten om livets utmätthet
accentuerar såväl vår vilja att leva och stå i kontakt med det levande, som vår
rädsla för döden.
Hinzugefügt am 14.5.2021, 12:12:24
Geändert am 2.6.2021, 14:09:27
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Tags:
Coronapandemin 2019-2020

Notizen:
Första svenska utgåvan

101 Mellan djävulen och havet
Typ Buch
Autor Maria Adolfsson
Ort [Stockholm]
Verlag Wahlström & Widstrand
ISBN 978-91-46-23705-1
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Världsartisten Luna befinner sig i hemlighet i Doggerland för att spela in sin
första skiva efter tio års tystnad. Irriterande vacker och outhärdligt god
trollbinder hon alla i sin närhet på festen som avslutar inspelningarna. Alla utom
en sur kriminalinspektör som plötsligt känner sig gammal och trött.Nästa
morgon är Luna försvunnen.Samtidigt faller ännu en kvinna offer för den
våldsman som härjat huvudstaden.Under några ovanligt varma vårveckor ställs
kriminalinspektör Karen Eiken Hornby inför val som innebär skillnaden mellan
liv och död både för hennes egen och för andras del. Val som tycks
omöjliga.”Mellan djävulen och havet” är tredje delen i den hyllade serien om
Doggerland, ett fiktivt land mellan Storbritannien och Skandinavien.
Hinzugefügt am 11.5.2021, 11:11:53
Geändert am 14.5.2021, 09:36:42

Tags:
Öar, Doggerland, Kvinnliga poliser, Eiken Hornby, Karen (fiktiv gestalt)

101 Missing People
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Buch
Karin Smirnoff
Novellix
978-91-7589-503-1
2021
libris.kb.se
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Zusammenfassung Karin Smirnoff slog igenom stort med trilogin om Jana Kippo. Den gjorde
omedelbar succé, och har sålts, lästs och älskats av över en halv miljon läsare. I
novellen Missing People tar hon oss med till det norrländska olyckstorpet; till
skallgångskedjor, till försvunna män och till en kvinna som en dag bestämmer
sig för att göra upp med sitt äktenskap, en gång för alla.
Hinzugefügt am 29.4.2021, 16:24:52
Geändert am 5.5.2021, 17:33:13

101 Mordnattenmatrisen
Typ Buch
Autor David Vikgren
Verlag Teg Publishing
ISBN 978-91-88035-65-3
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Mordnattenmatrisen är berättelsen om 2 timmar och 45 minuter på Sveavägen i
Stockholm, den ödesdigra fredagskvällen 28 februari 1986. I denna lika delar
dokumentära spänningsroman som nationella legend, jagar läsaren, vittnet och
språket genom det akuta nuet som kommit att bli vår kollektivt eviga natt,
närmre inpå mördaren än någonsin tidigare.
Hinzugefügt am 28.4.2021, 11:37:40
Geändert am 5.5.2021, 17:34:41

101 När jag bröt mot buden : en vandring genom fastan med budorden som
vägvisare
Buch
Maria Küchen
Varberg
Argument
978-91-7315-596-0
2021
libris.kb.se
I När jag bröt mot buden reflekterar Maria Küchen över synden som lagens
skugga i en serie personliga betraktelser där fastans söndagar korsbefruktas med
tio Guds bud. Budorden hjälper oss att få syn på synden i våra liv – och det
behövs om syndabekännelsen och nåden ska få någon mening.
Kurztitel När jag bröt mot buden
Hinzugefügt am 6.5.2021, 12:09:55
Geändert am 10.5.2021, 14:35:43
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Fastan, Kristen etik, Synd

101 När kriget tog tåget
Typ Buch
Autor Jan Bergsten
Ort [Stockholm]
Verlag Trafik-nostalgiska förlaget
ISBN 978-91-88605-74-0
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung 1,2 miljoner tyska soldater tog tåget genom Sverige när Tyskland ockuperade
Danmark och Norge. Tidigare hemligstämplat material har nu blivit tillgängligt
och sammanfattas i denna bok.
Hinzugefügt am 20.4.2021, 13:43:20
Geändert am 5.5.2021, 17:36:27

101 När man inte hunsar : och trettiofyra andra miniessäer om musik
Buch
Anders Björnsson
Lund
Celanders förlag
978-91-87393-63-1
2021
libris.kb.se
En liten bok med trettiofem korta essäer om kompositörer, musikutövare och
musikentusiaster av amatörpianisten och historikern Anders Björnsson.
Kurztitel När man inte hunsar
Hinzugefügt am 20.4.2021, 14:12:38
Geändert am 6.5.2021, 11:37:53
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Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Musik

101 Nötkreatur i Sverige. Kulturhistoriska och samtida perspektiv
Typ Buch
Autor Ingvar Svanberg
Autor Katharina Leibring
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Verlag Institutet för språk och folkminnen, Uppsala
ISBN 978-91-86959-70-8
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Kor, tjurar och oxar ger oss mat, kläder, gödning och de präglar vårt landskap på
många sätt. Nio forskare, i ämnen från veterinärmedicin över agrarhistoria och
etnologi till arkeologi och språkvetenskap, visar här nötkreaturens betydelse och
villkor från stenålder till våra dagar. Författarna skriver om nötkreaturens
historia, om kor och arkeologi, om sjukdomar och djurvälfärd, om kornas
viktiga roll i bondesamhället, om kommandorop till oxar och om vad som hänt
med djurhållning och avel under de senaste årtiondena. Djurens stora betydelse
visas också i kapitel om de många folkliga föreställningarna kring dem och om
tjurars och oxars individuella namn. Boken bygger på föredrag vid det
nötkreaturssymposium som hölls i Uppsala Arkivcentrum november 2018 och är
redigerad av Katharina Leibring och Ingvar Svanberg.
Hinzugefügt am 20.4.2021, 14:23:46
Geändert am 6.5.2021, 11:38:49

101 Nu då! : Gröna pionjärer om en hållbar framtid efter coronakrisen
Typ Buch
Autor Fiona Björling
Autor Gustav Fridolin
Eva Göes
Ralph Monö
Anders Nordin
Ragnhild Pohanka
Birger Schlaug
Eva Bovin
Lotta Hedström
Per Gahrton
Verbal Förlag
978-91-89155-48-0
2021
libris.kb.se
Tio före detta språkrör för Miljöpartiet re!ekterar över vad pandemin kan
medföra. Ur olika infallsvinklar diskuterar de hur krisen kan inverka på
mänskliga relationer, demokrati, kultur, artificiell intelligens, äldrevård,
samhällets klimatberedskap och hur den gröna rörelsens framtid ser ut.
Kurztitel Nu då!
Hinzugefügt am 28.4.2021, 09:27:46
Geändert am 6.5.2021, 11:39:53
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Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
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Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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101 NYTT GIG, NYA MÖJLIGHETER - Boken om rockstället och
nöjesetablissemanget The Tivoli
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Åke Högman
Votum & Gullers Förlag
978-91-89021-52-5
2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I snart 25 år har The Tivoli i Helsingborg varit ett nöjescenter för konserter och
stand-up och en samlingsplats för en yngre publik. Verksamheten har varit utsatt
för MC-krig, hotats av nedläggning, varit med om en flytt och en konkurs, men
ändå rest sig igen. En av förklaringarna är passion. En hängivenhet för
verksamheten och en villkorslös, närmast besatt, kärlek till musiken och de
sammanhang och möten som den skapar. 25-årsjubileet firas med en omfångsrik,
snygg och inspirerande bok om ett rockhak som varit mer än en plats för
konserter, bland annat plantskola för artister. Boken innehåller unika fotografier
och intervjuer av och med artister som The Sounds, Bryan Adams, Smith&Tell,
Staffan Hellstrand, Bob Hund, Jill Johnson och Tomas Andersson Wij och
ståuppare som Henrik Schyffert, Marika Carlsson, Thomas Pettersson och Carl
Stanley. Boken rymmer affischerna och tidningsurklippen, de dimmiga och
stimmiga minnen och givetvis foton av Sofieros internationella stjärnor som
Leonard Cohen, Sting, Bob Dylan och Tom Jones. Boken ger historien om The
Tivoli, berättad framförallt av Hasse Hans Gösta Jönsson och är en angelägenhet
inte bara för musikälskaren utan för alla som har ett intresse av populärkulturens
roll i ett vidare samhällsbygge.
Kurztitel THE BOOK
Hinzugefügt am 20.4.2021, 13:28:16
Geändert am 6.5.2021, 11:40:58

101 Ord och inga visor : låtlyrik 1973-2020
Typ
Autor
Auflage
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Ola Magnell
Ny utgåva med 15 postumt utvalda texter
Göteborg
Lindelöws bokförlag
978-91-88753-32-8
2021
libris.kb.se
ORD OCH INGA VISOR av Ola Magnell ges ut i storformat, i en häftad utgåva.
Här finns alla hans låttexter från 1973 fram till hans bortgång 2020. I denna
utgåva har 15 postuma låttexter tillkommit. Författaren och den mångårige
vännen Anders Wällhed har skrivit ett uttömmande förord.
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Kurztitel Ord och inga visor
Hinzugefügt am 28.4.2021, 11:01:11
Geändert am 6.5.2021, 11:41:57

Notizen:
Utökad upplaga

101 Outlanders? : Resource colonisation, raw material exploitation and
networks in Middle Iron Age Sweden
Typ Buch
Autor Andreas Hennius
URL http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-437158
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Heruntergeladen am
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am

Uppsala
Department of Archaeology and Ancient History
978-91-506-2868-5
2021
27.5.2021, 16:45:22
libris.kb.se
Outlanders?
27.5.2021, 16:45:22

Geändert am 2.6.2021, 14:10:32

Notizen:
Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2021

101 På liv och död : berättelser från en pandemi
Typ
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Fredrik Sandin Carlson
Anna Sahlée
[Stockholm]
Max Ström :
978-91-7126-543-2
2021
libris.kb.se
Detta är ett fotografiskt tidsdokument över ett omvälvande år – ett år då hela
vårt samhälle ställdes inför den största krisen i modern tid. Här berättar
undersköterskor, lokalvårdare, bussförare, barnskötare och många andra
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samhällsbärare om sin vardag under pandemin. De vårdar svårt coronasjuka
patienter, håller kollektivtrafiken igång och ger barnen i förskola och skola en
ovärderlig trygghet. De hjälper de äldre hitta tillbaka till glädjen och skapar plats
för värdighet i svåra stunder.Boken är skapad i samverkan med fackförbundet
Kommunal, med en halv miljon medlemmar som stått längst fram i kampen mot
pandemin. Deras berättelser är lika mycket ett meddelande till samtiden som till
framtiden.
Kurztitel På liv och död
Hinzugefügt am 20.4.2021, 13:52:00
Geändert am 6.5.2021, 11:43:35

Tags:
Sverige, Äldreomsorg, Omvårdnad, Coronapandemin 2019-2020, Covid-19, Sjukvårdspersonal, Social
hemtjänst

101 På tal om döden : essäer
Typ
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am
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Buch
Emilie Reinhold
Oscar Wandery
Johan Eddebo
Simon Ekström
Tommy Jensen
Wilhelm Kardemark
Emilie Karlsmo
Malin Lövgren
Christian Maravelias
Jessica Moberg
Johan Sandström
Hanna Stenström
Jacob Östberg
Emilie Reinhold
Oscar Wandery
Ulrika Sparre
Makadam förlag
978-91-7061-332-6
2021
libris.kb.se
Tvärvetenskaplig antologi om döden.
På tal om döden
5.5.2021, 18:19:20
6.5.2021, 11:44:35

02.06.2021, 15:55

Zotero-Bericht

36 of 87

zotero://report/library/collections/859DU96I/items?sort=title&directio...

101 Pandemier! : Från spanska sjukan till covid-19
Typ Buch
Autor Amina Manzoor
Autor Emanuel Holm
Verlag Fri Tanke
ISBN 978-91-89139-87-9
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Under coronapandemin blev det tydligt hur svårt det är att göra vetenskapen
begriplig. De akuta frågorna blev snabbt många: Vad är ett coronavirus? Hur
smittsamt är det? Hur fungerar immunsystemet? Medicinjournalisten Amina
Manzoors debutbok Pandemier! är den oumbärliga boken om covid-19.
Kurztitel Pandemier!
Hinzugefügt am 30.4.2021, 18:44:55
Geändert am 6.5.2021, 11:45:33

101 Passerande
Buch
Håkan Sandell
Malmö
Smockadoll förlag
978-91-89099-15-9
2021
libris.kb.se
I hans nya diktsamling är det en intimare Håkan Sandell vi möter. "Passerande"
utgörs av två längre diktsviter med motiv från det samtida Skandinavien.
Hinzugefügt am 20.4.2021, 13:46:14
Geändert am 6.5.2021, 11:46:31

Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 Radikalkonservatismens rötter : Rudolf Kjellén och 1914 års idéer
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Buch
Christian Abrahamsson
[Stockholm]
Timbro förlag
978-91-7703-243-4
2021
libris.kb.se
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Zusammenfassung Rudolf Kjellén hör till Sveriges mest inflytelserika, och kontroversiella,
samhällsvetare genom tiderna. Efter en längre tids glömska lyfts hans idéer om
geopolitik och nationalstatens natur åter fram av en ny generation
högerradikaler.
Kurztitel Radikalkonservatismens rötter
Hinzugefügt am 28.4.2021, 09:37:25
Geändert am 6.5.2021, 11:47:34

Tags:
Konservatism, Kjellén, Rudolf, 1864-1922

101 Se döden på dig väntar
Typ Buch
Autor Jan Mårtenson
Verlag Wahlström & Widstrand
978-91-46-23797-6
2021
libris.kb.se
Kongo-Kinshasa, Balkan, Gamla stans gränder och en herrgård vid Båven utgör
spelplan för årets Homanroman. Johan Kristian och Francine är på jakt efter sin
drömlägenhet. En rik änka tror att hennes styvbarn vill mörda henne. En
pensionerad ambassadör med tveksamt förflutet lever under hot efter att ha
vittnat om krigsförbrytelser i forna Jugoslavien.Vare sig dramatik,
samhällskritik, goda viner eller kulinariska smakprov saknas i denna deckare av
nestorn Jan Mårtenson.
Hinzugefügt am 27.4.2021, 17:05:18
Geändert am 10.5.2021, 14:37:30

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 Sju råd till Mustafa : Så blir du lagom svensk i världens mest extrema land
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Buch
Mustafa Panshiri
Volante
978-91-7965-135-0
2021
libris.kb.se
Den svenska självbilden av landet lagom stämmer inte åtminstone inte för dem
som kommer hit från andra sidan jorden. Snarare framstår Sverige som en av de
mest extrema platserna på planeten. Efter hundratals möten med nyanlända
ungdomar har Mustafa Panshiri skrivit boken han önskar att någon givit till
honom när han själv kom till världens mest extrema land.
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Kurztitel Sju råd till Mustafa
Hinzugefügt am 3.5.2021, 09:12:18
Geändert am 10.5.2021, 14:38:43

101 Skrädmjöl : Det värmländska mjölet
Typ Buch
Autor Margareta Edsgård
Autor Dan Nilsson
Verlag Votum & Gullers Förlag
ISBN 978-91-89021-37-2
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Bli inspirerad att göra som Selma Lagerlöf gjorde - börja varje ny dag med en
skål nyttig skrädmjölsvälling!Allt som är värt att veta om skrädmjöl - hur man
rostar och mal det, näringsvärde och historia. Möt mjölnare från förr och nu,
havreodlare och nävgrötskokerskor, som alla brinner för att bevara det kulturarv
som skrädmjölet bär.
Kurztitel Skrädmjöl
Hinzugefügt am 20.4.2021, 13:24:53
Geändert am 10.5.2021, 14:39:36

101 Skriva jämtska : Ortografisk vägledning för skandinaviska folkmål
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Håkan Roos
Östersund
Jengel Förlag
978-91-88573-08-7
2020
libris.kb.se
Mitt syfte med den här boken är att jag vill understryka för alla jämtsktalande –
och talare av ett älskat folkmål, bygdemål eller minoritetsspråk vilket det än vara
månde – att inse, att minoritetsspråk kräver dels funktionella skriftsystem, dels
officiella rättigheter för att kunna leva vidare. Boken beskriver de inre hindren
och de yttre hindren mot jämtska, vilka i sig inte alls är unika – å ena sidan det
inrotade, minoritetsspråkliga underlägsenhetsbeteendet och den språkliga
självförnekelsen och därmed den tillhörande oförmågan att språkpolitiskt arbeta
för det egna, traditionella språket – å andra sidan den svenska enhetsstatens och
det svenska samhällets totala uppslutning kring språkpolitiskt motstånd mot
regionala språk eller rent av ett svenskt landsmål. Den röda tråden är ett 40-tal
fonetiskt och ortografiskt kritiska element, som utmärker de nordiska språken
och de skandinaviska folkmålen. I anslutning till dessa görs inblickar i
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språkhistoria, ortografisk historia och språkpolitik – och i avslöjande av bristen
på samordnade, nordiska skriftspråksöverenskommelser. I övrigt har jag tagit
tillfället i akt att delta i det språkvetenskapliga samtalet, som i flera avseenden
gäller jämtska. Håkan Roos
Kurztitel Skriva jämtska
Hinzugefügt am 20.4.2021, 13:59:59
Geändert am 10.5.2021, 14:40:31

Tags:
Sverige-- Jämtland, Dialekter

Notizen:
Första upplagan

101 Socialismens själ
Buch
Stefan Arvidsson
Arkiv förlag/A-Z förlag
978-91-7924-357-9
2021
libris.kb.se
I Socialismens själ vill Stefan Arvidsson råda bot på vänsterns velande i dagens
infekterade kulturpolitiska frågor och staka ut kursen genom att påminna om den
socialistiska arbetarrörelsens radikala arv.
Hinzugefügt am 27.5.2021, 16:23:43
Geändert am 2.6.2021, 14:24:10

Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 Sofia Magdalena. Kärlek, revolutioner och mord
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Claes Rainer
Bokförlaget Langenskiöld
978-91-986249-1-5
2021
libris.kb.se
Sofia Magdalena, den danska kronprinsessan som 1766 gifte sig med Gustav
III. En drottning som varit osynlig i historieskrivningen. Hon levde nära makten
under den dramatiska gustavianska tiden och upplevde revolutioner, intriger och
kungamordet. Hon fanns alltid bredvid Gustav men stod inte alltid bakom hans
handlingar.
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Hinzugefügt am 27.4.2021, 17:22:55
Geändert am 10.5.2021, 14:41:31

101 Sofia. En drottnings liv
Typ Buch
Autor Carin Bergström
Verlag Historiska Media
ISBN 978-91-7789-420-9
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 21.5.2021, 16:43:31
Geändert am 2.6.2021, 14:25:22

101 Stalin på Östermalm
Typ Buch
Autor Martin Jonols
Verlag Verbal Förlag
978-91-89155-42-8
2021
libris.kb.se
Morfar skriver känsloladdade sånger om det proletära paradiset och blir
Moskva-agent på Östermalm. Mormor är kommunist uppväxt med hembiträden
och nobelmiddagar. Pappan kallas Sveriges blivande Lenin och vill bli spion för
Kina. Med lätt hand och svart humor tecknar Martin Jonols en familjehistoria
utöver det vanliga. Den dysfunktionella uppväxten blir en resa i 1900-talets
mörkaste vrår.
Hinzugefügt am 28.4.2021, 09:26:32
Geändert am 10.5.2021, 14:42:22

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

101 Stormvarning
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am

Buch
Maria Adolfsson
[Stockholm]
Wahlström & Widstrand
978-91-46-23512-5
2019
libris.kb.se
11.5.2021, 11:10:52
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Geändert am 14.5.2021, 09:38:24

Tags:
Kvinnliga poliser, Eiken Hornby, Karen (fiktiv gestalt)

101 Strömsholms kanal : De 26 slussarna
Typ Buch
Autor Anders Berlin
Autor Mats Andersson
Verlag Votum & Gullers Förlag
ISBN 978-91-89021-34-1
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Följ med på en fotografisk resa från Borgåsund vid Mälaren till Smedjebacken i
Dalarna. Med hela elva mil farled och nästan 100 meters fallhöjd bjuder
Strömsholms kanal på något alldeles extra - genom historia och nutid görs en
spännande och upplevelserik resa genom ett vackert landskap.
Kurztitel Strömsholms kanal
Hinzugefügt am 20.4.2021, 13:24:37
Geändert am 10.5.2021, 14:43:20

101 Svensk rasism under efterkrigstiden : rasdiskussioner och rasfrågor i
Sverige 1946-1977
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Tobias Hübinette
Stockholm
Carlsson
978-91-89063-58-7
2021
libris.kb.se
Svensk rasism under efterkrigstiden
27.5.2021, 17:21:04
2.6.2021, 14:26:32

Tags:
Sverige, Rasism
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101 Svenska industrisnillen
Typ Buch
Autor Anders Johnson
Verlag Historiska Media
ISBN 978-91-7789-539-8
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 21.5.2021, 16:42:42
Geändert am 2.6.2021, 14:29:07

101 Svenska värderingar? : den svenska värdegrundens dilemma
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Lennart Koskinen
Stockholm
Santérus förlag
978-91-7359-154-6
2020
libris.kb.se
Svenska värderingar?
20.4.2021, 13:47:05
10.5.2021, 14:44:15

Tags:
Sverige, Nationalkaraktär, Svenskar, Värderingar, Värdegrund

101 Sverigedemokraterna bakom kostymerna 2018-2021
Buch
Maria Robsahm
Peter Robsahm
Vaktel förlag
978-91-88441-86-7
2021
libris.kb.se
Genom en mängd fakta med noggrann källhänvisning avslöjar de kända
demokratiförkämparna Maria och Peter Robsahm att nazism fortfarande frodas
under SD:s polerade yta. Den här boken handlar om Sverigedemokraterna idag.
Hinzugefügt am 20.4.2021, 13:39:23

Typ
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Geändert am 10.5.2021, 14:45:22

101 Sveriges andra världskrig och kampen mot Hitler och Stalin i Norden
Typ Buch
Autor Anders Frankson
Verlag Bokförlaget Semic
ISBN 978-91-552-6939-5
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Andra världskriget inleddes 1 september 1939 när Tyskland invaderade Polen.
Finland anfölls av Sovjet 30 november medan Norge och Danmark anfölls av
tyskarna 9 april 1940. Här får du läsa om svenska frivilliga i Finland, om den
norske kungens flykt från tyskarna, om Oslogänget, som hyllades som hjältar i
London och sågs som terrorister i Berlin, om de vita bussarna och om tysktågen
genom Sverige.
Hinzugefügt am 28.4.2021, 09:20:46
Geändert am 10.5.2021, 14:46:29

101 Sysselsättningskoden : Vägen till full sysselsättning bortom corona
Typ
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Stefan Carlén
Christer Persson
Leopard Förlag
978-91-89145-29-0
2021
libris.kb.se
Sysselsättningskoden
20.4.2021, 13:58:17
10.5.2021, 14:48:44

101 Tala om kroppen
Typ
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Buch
Inga-Lill Grahn
Camilla Lindholm
Morfem
978-91-88419-24-8
2021
libris.kb.se
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Hinzugefügt am 5.5.2021, 18:28:45
Geändert am 10.5.2021, 14:49:43

101 Thielska galleriet : konsten - huset - tiden
Typ Buch
Autor Patrik Steorn
Ort Stockholm
Verlag Bokförlaget Langenskiöld
ISBN 978-91-88439-74-1
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Thielska Galleriet - ett kulturarv där konsten, miljöerna och historien bakom
skapar en helhet. Antologin innehåller sju nyskrivna artiklar av forskare och
skribenter om: arkitekturen, parken, konstsamlingen, Ernest Thiel, arvet efter
Nietzsche. En vacker konstbok med nytagna och historiska bilder som låter
läsaren komma närmare museets konst,arkitektur, inredningar och omgivningar.
Kurztitel Thielska galleriet
Hinzugefügt am 20.4.2021, 13:59:11
Geändert am 10.5.2021, 14:51:24

Tags:
Sverige-- Stockholm, Konstmuseer-- historia, Thiel, Ernest, 1859-1947, Thielska galleriet

101 Tillbaka till Gamla Brogatan
Buch
Rikard Larsson
Bokförlaget Langenskiöld
978-91-986249-0-8
2021
libris.kb.se
Tillbaka till Gamla Brogatan är en resa i tid och gaturum, från 1600-talets gata
med träbro över till Munklägret, numera Kungsholmen, till dagens gågata mitt i
Stockholms City. Gamla bilder och nytagna fotografier blandas i en kavalkad
som tar dig med på en lång och skön tidsresa. Boken bjuder på en nostalgitrip,
vem minns inte Gul & Blå, SkoUno och det ljuva 70-talet.
Hinzugefügt am 27.4.2021, 17:21:06
Geändert am 10.5.2021, 14:52:21

Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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101 Urvalet så : dikter 1981–2020
Typ Buch
Autor Håkan Sandell
Autor Kristian Carlsson
Ort Malmö
Verlag Smockadoll förlag
ISBN 978-91-89099-09-8
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Det här är ett generöst urval ur Håkan Sandells diktsamlingar från fyra
decennier, samt ur antologier och tidskrifter varav många är hart när omöjliga att
samla på sig på egen hand, kompletterat med outgivna manus ur arkiven och helt
nyskrivet material.
Kurztitel Urvalet så
Hinzugefügt am 20.4.2021, 13:45:23
Geändert am 10.5.2021, 14:53:36

101 Utrikes- och säkerhetspolitikens historia från 1800 till idag : en studie
kring svenska och nordiska perspektivförskjutningar
Buch
Göran Rydeberg
Stockholm
Santérus förlag i samarbete med Hans Blix centrum vid Stockholms universitet
978-91-7335-059-4
2020
libris.kb.se
I denna bok systematiseras och analyseras den forskning som bedrivits om
svensk och nordisk utrikes- och säkerhetspolitik.
Kurztitel Utrikes- och säkerhetspolitikens historia från 1800 till idag
Hinzugefügt am 20.4.2021, 13:48:02
Geändert am 10.5.2021, 15:01:06

Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Sverige, Norden, Säkerhetspolitik-- historia, Utrikespolitik-- historia, Säkerhetspolitik-- forskning,
Utrikespolitik-- forskning

101 Vår beredskap var god : hur Sverige förberedde sig för att klara kriget
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Typ Buch
Autor Pär Isaksson
Ort [Stockholm]
Verlag Timbro förlag
ISBN 978-91-7703-235-9
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Vår beredskap är god . Den svenske statsministern Per Albin Hanssons löfte är
lika klassiskt som när hans brittiske kollega, Neville Chamberlain, garanterade
freden efter förhandlingar med Hitler 1938. Skillnaden är att Per Albin hade
rätt.
Kurztitel Vår beredskap var god
Hinzugefügt am 28.4.2021, 09:37:41
Geändert am 10.5.2021, 14:54:55

101 Women and men in fishing communities on the Swedish north-westcoast :
a study of the responsibilities of women and men and of cultural contacts
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Anzahl der Seiten
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Anders Gustavsson
[Strömstad]
Strömstad akademi
978-91-86607-94-4
2021
libris.kb.se
Women and men in fishing communities on the Swedish north-westcoast
56
6.5.2021, 12:38:43
10.5.2021, 14:57:25

Tags:
Sverige, Sverige-- Bohuslän, Könsroller-- historia, Sweden, Kustsamhällen, Bohuslän, Fiskare

103 Dåligt folk
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Buch
Kjell Johansson
Weyler Förlag
978-91-27-17388-0
2021
libris.kb.se
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Zusammenfassung I Dåligt folk återvänder Kjell Johansson till den tematik och de miljöer där flera
av hans mest älskade romaner utspelat sig. Det handlar om barnets utsatthet och
livets grymhet, men också om den försoning som kan komma från oväntat
håll. Och om allt som kan rymmas i en vikarierande vaktmästares inre
Hinzugefügt am 27.4.2021, 14:35:56
Geändert am 14.5.2021, 09:43:05

103 Ett dödligt tillstånd
Typ Buch
Autor Kjell Eriksson
Verlag Bokförlaget Polaris
ISBN 978-91-7795-565-8
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Ett dödligt tillstånd är den trettonde i en prisbelönt serie om Uppsalapoliserna
Ann Lindell och Sammy Nilsson. Kjell Eriksson är trädgårdsmästare och
författare, numera bosatt i Brösarp. Hans böcker är översatta till fjorton språk.
Hinzugefügt am 26.4.2021, 15:08:31
Geändert am 3.5.2021, 16:39:20

103 Körkarlen : berättelse
Typ Buch
Autor Selma Lagerlöf
Maria Karlsson
Petra Söderlund
Stockholm
Svenska Vitterhetssamfundet
978-91-7230-201-3
2021
libris.kb.se
Körkarlen är en socialrealistisk berättelse om stadsslum, tuberkulos och
alkoholism, i vilken den ondskefulle David Holm tvingas konfronteras med
följderna av sina illgärningar. Berättelsen handlar om ondska, passion, andlighet
och botgöring – men den utspelar sig även i en spöklik hinsidesvärld, där
gränsen mellan liv och död är upphävd.
Kurztitel Körkarlen
Hinzugefügt am 6.5.2021, 18:36:24
Geändert am 14.5.2021, 09:45:56

Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
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Alkoholister, Bot (religion), Slum

103 Mikael Agricola : hans liv och verk
Typ Buch
Autor Simo Heininen
Reihe Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Verlag Artos
ISBN 978-951-583-416-4
Datum 2017
Kurztitel Mikael Agricola
Hinzugefügt am 20.4.2021, 14:25:47
Geändert am 3.5.2021, 16:59:55

Anhänge
Mikael Agricola : hans liv och verk | Helka-biblioteken | Finna.fi

103 Nu
Buch
Lars Andersson
Bokförlaget Polaris
978-91-7795-477-4
2021
libris.kb.se
Lars Andersson räknas alltsedan 1970-talet som en av sin författargenerations
främsta prosaister. Bland hans romaner finns Snöljus, Bikungskupan,
Vattenorgeln, det tvådelade Värmlandseposet Ljus från ingenstans / De levandes
land och de hittills två kriminalromanerna om Leonard Ringer.
Hinzugefügt am 26.4.2021, 16:05:22
Geändert am 14.5.2021, 09:44:31

Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

103 Nya dikter
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Buch
Lotta Lotass
[Mölndal]
Ekphrasis
978-91-986257-1-4
2021
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Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 6.5.2021, 18:30:45
Geändert am 14.5.2021, 09:40:20

103 Svenskans beskrivning: 37, Förhandlingar vid trettiosjunde
sammankomsten Åbo 8-10 maj 2019
Typ Buch
Autor Saara Haapamäki
Reihe Svenskans beskrivning
Verlag Åbo Akademi
ISBN 978-952-12-4021-8
Datum 2020
Kurztitel Svenskans beskrivning
Hinzugefügt am 29.4.2021, 09:07:57
Geändert am 3.5.2021, 17:01:39

Anhänge
Svenskans beskrivning: 37, Förhandlingar vid trettiosjunde sammankomsten Åbo 8-10 maj 2019
| Åbo Akademis bibliotek | Finna.fi

Äldre företagare : 18 porträtt
Buch
Elisabeth Sundin
Stockholm
Dialogos
978-91-7504-376-0
2020
libris.kb.se
De äldre företagarna är många och genom sin verksamhet ger de ett avsevärt
bidrag till samhället och ekonomin. Arton exempel illustrerar detta.
Kurztitel Äldre företagare
Hinzugefügt am 20.4.2021, 14:05:48
Geändert am 20.4.2021, 14:05:48

Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Företagande, Svenska företagare, Äldre

Notizen:
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Första upplagan

Alla kan be : predikningar i coronatider
Typ Buch
Autor Daniel Alm
Ort [Örebro] :
Verlag Libris ;
ISBN 978-91-7387-865-4
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Alla kan be är en samling predikningar hållna och nedskrivna mitt under
pandemin. Det är förkunnelse tänkt att ge tröst men också hopp och inspiration
under dagar av ovisshet.
Kurztitel Alla kan be
Anzahl der Seiten 90
Hinzugefügt am 6.5.2021, 12:11:15
Geändert am 6.5.2021, 12:11:37

Tags:
Coronapandemin 2019-2020-- religiösa aspekter, Tröst-- religiösa aspekter

Alla kan be : predikningar i coronatider
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Daniel Alm
[Örebro] :
Libris ;
978-91-7387-865-4
2020
libris.kb.se
Det kommer att finnas ett före och ett efter corona. Pandemin och dess
konsekvenser förändrade världen och vi kommer att se många texter författas för
att reflektera över det som varit och hur vi hanterade situationen. Alla kan be är
en samling predikningar hållna och nedskrivna mitt under pandemin. Det är
förkunnelse tänkt att ge tröst men också hopp och inspiration under dagar av
ovisshet. Samtidigt är texterna ett tidsdokument av vad som hördes från en
talarstol när gudstjänster förflyttades till digitala plattformar då fysisk
distansering och begränsningar av allmänna sammankomster präglade också
församlingslivet. Den predikan som gett boken sin titel var också ämnet för en
direktsänd gudstjänst i Sveriges Radio P 1 på palmsöndagen 2020.
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Kurztitel Alla kan be
Hinzugefügt am 14.5.2021, 12:15:55
Geändert am 14.5.2021, 12:16:51

Tags:
Coronapandemin 2019-2020-- religiösa aspekter, Tröst-- religiösa aspekter

Apoteket i biblioteket : läkemedel och droger i dikt och tanke, tid och rum
Typ Buch
Autor Jan G. Bruhn
Ort Lund
Verlag Ekström & Garay
ISBN 978-91-89217-97-3
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Ingen kultur har använt så många olika ämnen för att bli friska, bli ”höga”, eller
bara klara av att leva, som vår moderna civilisation. Men människor har i alla
tider och alla kulturer försökt lindra smärta och bota sjukdomar, eller sökt
påverka sitt medvetande.
Kurztitel Apoteket i biblioteket
Hinzugefügt am 6.5.2021, 16:24:44
Geändert am 6.5.2021, 16:24:44

Tags:
Litteratur-- historia, Droger i litteraturen, Farmakologi-- historia, Medicin i litteraturen

Åtskilliga låtar av Tore Berger : sångbok 1968-2016 : visor, melodier och några
deklamationer ordnade i tolv kapitel med kommentarer
Typ
Mitarbeiter
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

51 of 87

Buch
Tore Berger
Stockholm
Carlsson Bokförlag
978-91-89063-23-5
2021
libris.kb.se
Visor, melodier och några deklamationer ordnade i tolv kapitel med
kommentarer Tore Berger är legendarisk konstnär, författare och musiker. Han är
känd som en i proggbandet Blå Tåget från 1970-talet f.d. Gunder Hägg som
bestod av just författare, poeter, konstnärer och redaktörer som bildade ett band.
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De var alla några år äldre än de flesta banden och grupperna i den radikala
musikrörelse som tillkom vid denna tid, med bl.a. Hoola Bandoola Band och
Nynningen. Även om Berger hela tiden har hållit fast vid sitt måleri, har han
samtidigt varit musiker. Dels i Gunder Hägg, dels som soloartist med egna låtar
och många släppta skivor. Åtskilliga låtar är helt enkelt Tore Bergers sångbok
med ett stort antal egenkomponerade och författade låtar, från 1970-tal fram till
dags dato. Tore Berger är bosatt i Sörmland, men har tidigare bott i bl.a.
Vaxholm. Han har varit en del av den radikala musikrörelsen och på många sätt
varit skivbolagen inom rörelsen behjälplig.
Kurztitel Åtskilliga låtar av Tore Berger
Anzahl der Seiten 157 sidor illustrationer
Hinzugefügt am 30.4.2021, 18:22:22
Geändert am 30.4.2021, 18:23:19

Notizen:
Augusti 2016 -- I huset långt på landet -- I flykten över Kolketorp -- Skuggan i september -Höstenlåten -- Sommarkväll vid Båven -- Vera Varga -- Någonstans en gräns -- Solnedgång vid
Fagertärn -- Hennes melodi -- Situation (Prickar på mitt golv) -- En kärlekssång -- Ditt eget ljus -- I
stadens natt (Dedikation) -- Här är ett rum -- Se goddag -- Beträffande slaget vid Skagerack -- Visa från
Ranstad -- Upplands Väsby bibliotek -- Libau-Madagaskar -- Det var en gång en dröm -- En
postmodernistisk intrig -- Kalla kriget -- Albert Målares ballad (Albertus Pictor) -- På Övralid -Balladen om Rickard Sandler -- Mannen av Marrakesh -- Spruance -- Den grå eminensen -- Håll
undan, Blackebergare -- Till sjunde himlen -- Morgonstund -- Konstrond -- Hälsa Gud -Östersjövalsen (version 2019) -- Sunset cruising -- Jag har sett det förr -- Evig tillväxt -- Long Range
Desert Group -- Kapitalets bön -- Enbomvisan -- Hösten, fru Ramona -- Flyende vals -- Winges vals -Doktor Borg -- Jag vill äga dig -- Teaterlivet -- Spelet slutar -- Stockholms nya vals -- När koppartaken
lyser -- Mälardrottning -- Vädersolens märke -- Sjuttitals-schottis -- I Hagalund -- Jag tog bilen in till
stan -- Lustfärden -- Av Tomhet -- Dagen genom natten -- Svanen -- Spår -- Gonatt och gomorron -Ave Maria -- En diktares död -- Om jag bara lutar ... -- En höstbild -- En sommarbild -- Vintersöndag
(En vinterbild) -- En vårbild -- Vårvintermånad -- Skaw Race '66 -- Grabbarna från Söder -- I mitten av
allt -- Problem -- När jag föddes var det krig -- Äntligen ensam igen -- Till Skagen -- Villanella '55 -En Mr. Walker -- Och du som är ett barn -- Dröm en dröm -- Tidens gång -- Inget är längesen -- Vägen
till Klondike -- Det var en sådan dag

Att göra hiphop : en studie av musikpraktiker och sociala positioner
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Buch
Andrea Dankić
Malmö
Universus Academic Press
978-91-87439-59-9
2019
libris.kb.se
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Zusammenfassung Hiphopmusik blev under 2010-talet en självklar del av svensk populärkultur.
Rappare gästade musikprogram och morgonsoffor. Drygt tiotalet böcker gavs ut
om och av svenska rappare och intresset är fortsatt stort. 2018 var hiphop den
mest streamade musikgenren i världen på Spotify. Det nya för hiphopen är att
den nu har status som en av världens mest populära musikgenrer samtidigt som
den används som ett uttrycksmedel för samhällskritiska skildringar av samtiden.
Ett konkret exempel är mötet mellan feministisk och antirasistisk aktivism.
Boken tar bland annat avstamp i frågorna: Vem och vad är hiphopmusik till för?
Vilka erfarenheter kan uttryckas genom musiken? Vem tillåts uttrycka dem? Och
vilka erfarenheter får erkännande? Med hjälp av intervjuer och observationer
undersöker författaren skapandeprocesser i Sverige under första halvan av 2010talet bland klubb-dj:ar, på battlerapscenen och på musikläger riktade till
tonårstjejer
Kurztitel Att göra hiphop
Hinzugefügt am 12.5.2021, 16:40:56
Geändert am 12.5.2021, 16:40:56

Tags:
Feminism, Sverige, Sweden, Antirasism, Musiksociologi, Samhällskritik, Hiphop (musik), Musik-sociala aspekter

Notizen:
= Rez. in Kulturhistorisk tidskift
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2019

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 27.4.2021, 14:35:22
Geändert am 27.4.2021, 14:35:22

Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Notizen:
= 1 Titel
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Baby blue
Typ Buch
Autor Bim Eriksson
Autor Bim Eriksson
Verlag Ordfront förlag
ISBN 978-91-7775-147-2
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Baby Blue är en dystopi om ett lyckofascistiskt samhälle som bannlyser
misslyckande, sorg och psykisk ohälsa. Massvaccinationsprogram startas för de
medborgare som ägnar sig åt orostankar. På en sån vårdinrättning träffar den
vilsna Betty en märklig kvinna i kaninmask. Det är Berina som är en del av
motståndsrörelsen och allt Betty någonsin trott sig veta om världen ställs på
ända.
Hinzugefügt am 27.4.2021, 17:46:49
Geändert am 27.4.2021, 17:46:51

Notizen:
= 1 T itel, Serienroman

Bielkes måndagsreflektioner Volym 2 Kåserier i coronatid
Typ Buch
Maria Bielke von Sydow
[Vetlanda]
Bima förlag
978-91-88323-17-0
2020
libris.kb.se
Kåserier i coronatid är 39 texter med varmt hjärta som inger hopp av författare
Maria Bielke von Sydow. Kåserierna är publicerade i dagstidningen Sydöstran år
2020. De handlar om stort och smått, om livslust och missmod, påtänkt och
eftertänkt, om hur modet besegrar rädslan och hur humor hjälper oss framåt i
prövande tider, för år 2020 blev ett år som inte liknade något annat.
Anzahl der Seiten 102
Hinzugefügt am 14.5.2021, 12:24:08
Geändert am 14.5.2021, 12:24:20

Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Coronapandemin 2019-2020
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Byggmästare Eric Sigfrid Persson : Malmgården 1935 : synkretism och stil
inom den tidiga funktionalismen
Typ Buch
Autor
Autor
Autor
Autor

Olga Schlyter
Martin Søberg
Bengt Wahlgren
Mads Frederik Christensen

Autor Frans Gillberg
Ort Malmö
Verlag Arena
ISBN 978-91-7843-542-5
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Bostadskvarteret Malmgården är ett av Malmös främsta funkislandmärken. I
Byggmästare Eric Sigfrid Persson: Malmgården 1935 kontextualiseras och
beskrivs denna arkitektoniska pärla, som representerar en funktionalism som
förenar tradition och klassicism med modernistiska motiv. Malmgården var det
första av byggmästarens storprojekt, följt av Ribershus (1938) och Friluftsstaden
(1942).
Kurztitel Byggmästare Eric Sigfrid Persson
Hinzugefügt am 29.4.2021, 17:37:21
Geändert am 29.4.2021, 17:37:21

Tags:
Sverige-- Skåne -- Malmö, Arkitektur, Flerbostadshus, Byggmästare, Funktionalism, Persson, Eric
Sigfrid, 1898-1983

Den svenska filosofins historia
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Anzahl der Seiten
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Henrik Lagerlund
[Stockholm]
Thales
978-91-7235-121-9
2020
libris.kb.se
310
6.5.2021, 12:26:32
6.5.2021, 12:26:40

Tags:
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Sverige, Filosofi-- historia

Diana & Charlie
Typ Buch
Autor Elias Ericson
Autor Elias Ericson
Verlag Ordfront förlag
ISBN 978-91-7775-150-2
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Diana och Charlie är 17 år, transpersoner och bästa vänner. Livet är ett enda
kaos: Dianas pappa vägrar gå med på att hon ska få hormonbehandling och
Charlies psykiska hälsa svänger allt fortare och farligare. Med hjälp av varandra
tar de sig igenom en vardag full av förtryck, missförstånd, alkohol och ångest.
Men klarar två sköra människor att vara allt för varandra? Och vad händer när
någon annan tränger in i gemenskapen? Diana & Charlie är en serieroman full
av humor, svärta och urspårade hemmafester. En berättelse om två unga
människors försök att förstå sig på vänskap, kärlek och sig själva.
Hinzugefügt am 20.4.2021, 09:30:29
Geändert am 20.4.2021, 09:30:48

Notizen:
= Serienroman, 1 titel

Dramatiska kursfall på Stockholmsbörsen 1907-2020
Buch
Magnus Ullman
Stockholm
Bokförlaget Magnus Ullman
978-91-983627-8-7
2020
libris.kb.se
Femton fall, därefter uppgångar och ett 30-tal kända aktörer under denna tid,
alltifrån bankiren Alfred Berg till finansmannen Christer Gardell. Här kan du
läsa bl a om den första börskraschen 1907, om Kreugerkraschen 1932, om det s
k Idiotstoppet 1969, Den svarta måndagen 19.10 1987, IT- kraschen 2000,
Finanskrisen 2007-2008 och om Coronakraschen 2020. En praktbok.
Anzahl der Seiten 142
Hinzugefügt am 20.4.2021, 11:22:46

Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Geändert am 20.4.2021, 11:23:17

Tags:
Sverige, Börsväsen, Finanskriser, Stockholmsbörsen

En vacker dag
Typ Buch
Autor Tomas Bannerhed
Autor Mattias Bäcklin
Ort Stockholm
Verlag Weyler
ISBN 978-91-27-17098-8
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung 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 27.4.2021, 14:35:01
Geändert am 27.4.2021, 14:35:01

Notizen:
= 3 Titel

Epentheorie als interdisziplinäre Methodologie : die Epentheorien Karl
Lachmanns und Andreas Heuslers vor dem Hintergrund karelischer SampoEpik und eddischer Überlieferungen
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Christian Niedling
Åbo Akademis förlag
978-951-765-980-2
2020
Epentheorie als interdisziplinäre Methodologie
20.4.2021, 14:25:16
20.4.2021, 14:25:16

Anhänge
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Epentheorie als interdisziplinäre Methodologie : die Epentheorien Karl Lachmanns und Andreas
Heuslers vor dem Hintergrund karelischer Sampo-Epik und eddischer Überlieferungen | Åbo
Akademis bibliotek | Finna.fi

Europa : roman
Typ Buch
Autor Maxim Grigoriev
Ort [Stockholm]
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.
Kurztitel Europa
Hinzugefügt am 6.5.2021, 18:38:00
Geändert am 6.5.2021, 18:38:00

Tags:
Emigranter, Minnen, Ryssland-- Moskva, Hemlängtan, Arv (juridik), Exil, Frankrike-- Nice

Notizen:
= 2 Titel

Film i stadens tjänst : Göteborg 1938-2015
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Buch
Erik Florin Persson
Lund
Föreningen Mediehistoriskt arkiv
978-91-985801-8-1
2021
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Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Film i stadens tjänst
Hinzugefügt am 6.5.2021, 16:28:40
Geändert am 6.5.2021, 16:28:40

Tags:
Sverige-- Göteborg, Beställningsfilm-- historia, Kommunal information-- historia, Städer i filmen

Notizen:
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2021

Folkliga koraler från södra Sverige
Typ Buch
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Anzahl der Seiten
Hinzugefügt am
Geändert am

Magnus Gustafsson
Eleonor Andersson
Gidlunds förlag
978-91-7844-451-9
2021
libris.kb.se
450
28.4.2021, 10:55:51
28.4.2021, 10:55:59

Förmedling av mönsterförlagor för stickning och virkning
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Hanna Bäckström
Gidlunds förlag
978-91-7844-445-8
2021
libris.kb.se
På 1840-talet gavs de första manualerna för stickning och virkning ut på
svenska. I små häften med färgglada pappersomslag förmedlades mönster och
instruktioner för att tillverka diverse dekorativa föremål, som börsar i silke eller
färgglatt ullgarn dekorerade med pärlor, eller kragar, barnkläder och spetsar i
tunt vitt bomullsgarn. I manualernas förord lyfts stickning och virkning fram
som de vackraste av alla fruntimmershandarbeten, såväl till nytta som till nöje
för den trendmedvetna och flitiga medel- och överklasskvinnan. Vid 1850-talets
mitt minskar utgivningen av manualer för stickning och virkning, och mönster
för allehanda textila handarbeten blir istället ett regelbundet inslag i
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modejournaler. På stora planscher i tunt papper trängs mönsterritningar med
tillskärningsmönster och bilder på det senaste klädmodet. Skillnader mellan
dessa publiceringssätt väcker frågor kring hur förmedlingen av mönster och
instruktioner för stickning och virkning förändrades över tid, och vad dessa
förändringar innebar för utövandet av dessa handarbeten. Hanna Bäckström
undersöker hur mönsterförlagor och instruktioner för stickning och virkning
utformades och spreds i tryckta publikationer under 1800-talets mitt, en period
när nya publikationsgenrer introduceras på den svenska marknaden. Förutom att
ge en detaljerad bild av de första mönster för stickning och virkning som gavs ut
på svenska görs jämförelser med liknande publikationer i Tyskland och
Storbritannien, och en stor mängd manualer som inte uppmärksammats inom
tidigare forskning belyses och sätts in i en kulturhistorisk och mediehistorisk
kontext. Hanna Bäckström är textilhistoriker, verksam vid Uppsala universitet.
Förmedling av mönsterförlagor för stickning och virkning. Medierna,
marknaden och målgruppen i Sverige vid 1800-talets mitt är hennes
doktorsavhandling.
Hinzugefügt am 28.4.2021, 10:52:41
Geändert am 28.4.2021, 10:53:14

Förmedling av mönsterförlagor för stickning och virkning : Medierna,
marknaden och målgruppen i Sverige vid 1800-talets mitt
Typ
Autor
URL
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Heruntergeladen am
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Hanna Bäckström
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-434887
Möklinta
Gidlunds förlag
978-91-7844-445-8
2021
27.5.2021, 17:19:46
libris.kb.se
När de första stick- och virkbeskrivningarna på svenska publicerades i mitten
av 1800-talet beskrevs hantverket som det allra vackraste av alla
fruntimmershandarbeten. Såväl till nytta som till nöje för den trendmedvetna
och flitiga medel- och överklasskvinnan. Några årtionden senare har mönstren
flyttat in i modejournalerna. I en ny avhandling från Uppsala universitet
undersöks hur de förändringarna påverkade handarbetet. I dag är det trendigt
med stickning och virkning. Att handarbeta är mer populärt än någonsin. I
grupper på sociala medier sprids mönster, bilder på handarbetsprojekt delas,
och frågor om hur olika problem ska lösas diskuteras. I bokhandeln finns
också otaliga böcker och tidskrifter med mönster och instruktioner såväl för
nybörjare som för de mer erfarna. – Samtidigt finns det väldigt lite forskning
om vilken roll som mönsterförlagor har spelat för hur stiltrender,
handarbetspraktiker och uppfattningar om textilt handarbete etablerats, spridits
och förändrats. Avhandlingens bidrag till det vetenskapliga forskningsfältet är
att börja fylla den kunskapsluckan, säger Hanna Bäckström, doktorand vid
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Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. I sin avhandling
undersöker Hanna Bäckström hur utgivningen av mönster och instruktioner
för stickning och virkning i böcker och tidskrifter uppkom och utvecklades
under 1800-talets första hälft och mitt, då det också fanns en stor trend för
dessa handarbeten. På 1840-talet gavs de första manualerna för stickning och
virkning ut på svenska, och mönster för dessa handarbeten blev också ett
framträdande inslag i tidens modejournaler. I dessa medier lyftes stickning och
virkning fram som vackra och roande tidsfördriv för den trendmedvetna och
flitiga medel- och överklasskvinnan. En analys av de attityder till stickning
och virkning som uttrycks i manualernas förord visar att uppfattningar om att
stickning och virkning är kvinnliga sysslor förstärktes och fördes vidare,
samtidigt som stickningens bakgrund som ett mansdominerat skråhantverk
ignorerades. Orsakerna till att förmedlingen av tryckta mönster för sticknings
och virkningar förändrades vid 1800-talets mitt kan sammanfattas med tre
olika faktorer: • Tryckteknikens möjligheter och begränsningar. • Hur den
marknad som mönsterförlagorna såldes på var organiserat. • Utgivarnas
uppfattning om målgruppens handarbetsfärdigheter, vanor och smak. För att
förstå utformningen av de manualer och modejournaler som gavs ut på
svenska har Hanna Bäckström gjort jämförelser med utgivningen i andra
länder. Bland dem som är intresserade av stickningens och virkningens
historia är det välkänt att det uppstod en stor marknad för mönster för dessa
handarbeten i Storbritannien vid 1800-talets mitt. Det har däremot visat sig att
de svenska mönstren i stor utsträckning översattes ur tyska publikationer. En
omfattande sökning efter handarbetspublikationer i bibliografier visade att det
även fanns en omfattande utgivning av mönster för stickning och virkning i
det tyskspråkiga området, som startade flera årtionden innan genren
etablerades i Storbritannien. Avhandlingen behandlar hur utformningen av
mönstren präglades av innovationer och traditioner inom boktryckarkonsten,
och av hur marknaden var organiserad. Hanna Bäckström har även studerat
hur de specifika termer och system som används inom stickning och virkning
utvecklades under 1800-talet. – I de första manualerna för virkning används
olika och ganska krångliga termer för luftmaskor och stolpar, till exempel
uppåtlöpande dubbla kedjemaskor. Mot slutet av 1840-talet har termerna
luftmaskor och stolpar etablerats, säger Hanna Bäckström. Under arbetets
gång har Hanna Bäckström fått utarbeta en ny vetenskaplig metod för
handarbetsforskning. Genom att själv följa instruktionerna ville hon få fram
vilka färdigheter och förkunskaper som krävdes för att förstå mönstren. –
Genom att prova att sticka och virka enligt mönstren märkte jag hur många
tryckfel som de innehåller. Tryckfel är svåra att undvika, men de är så pass
många och har stor effekt för om mönstren över huvud taget kan användas. De
visar att snabb utgivning var viktigare än kvalitetskontroll.
Kurztitel Förmedling av mönsterförlagor för stickning och virkning
Hinzugefügt am 27.5.2021, 17:19:46
Geändert am 27.5.2021, 17:21:05

Notizen:
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2021
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Förortssnuten
Typ Buch
Autor Hanif Azizi
Autor Markus Lutteman
Ort [Stockholm]
Verlag Albert Bonniers förlag
ISBN 978-91-0-018460-5
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung 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
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 6.5.2021, 16:54:31
Geändert am 6.5.2021, 16:54:31

Tags:
Sverige-- Stockholm, Flyktingar, Poliser, Azizi, Hanif, 1981-, Irak

Framtidens socialtjänst : ett icke önskvärt remissvar
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Martin Börjeson
Lund
Studentlitteratur
978-91-44-14315-6
2021
libris.kb.se
När socialtjänstlagen infördes var det resultatet av en mångårig och intensiv
debatt. Då var förhoppningarna stora på att den gamla fattigvården skulle
förpassas till historien och ersättas av en modern socialtjänst. I dag är denna
optimism bruten, och socialtjänsten har blivit en krisbransch. 2017 beslöt
regeringen genomföra en översyn av socialtjänstlagen, och 2020 redovisades
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slutbetänkandet Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). I
Framtidens socialtjänst argumenterar författaren för att utredningen i det hela
misslyckats med sitt uppdrag. Trots att man haft i uppdrag att se över
socialtjänstens uppdrag och ansvar, valde man i utredningen att ”ducka” för de
frågorna. Och trots att man i betänkandet gör en ordentlig omvärldsanalys drar
man inga slutsatser av hur de minskade socialpolitiska ambitionerna ökar kraven
på det sociala arbetet. I boken diskuterar han ett antal teman när det gäller det
sociala arbetets inriktning och utformning. Med detta blir boken inte bara en
grundlig kritik av utredningen, utan också en grund för en framåtsiktande
diskussion om det sociala arbetets uppdrag och förutsättningar.
Kurztitel Framtidens socialtjänst
Hinzugefügt am 6.5.2021, 12:41:49
Geändert am 6.5.2021, 12:42:02

Tags:
Sverige, Socialt arbete, Socialtjänst, Statens offentliga utredningar, Sverige. Socialtjänstlagen,
Utredningar

Notizen:
Upplaga 1

Från barrikaderna till bankvärlden
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

63 of 87

Buch
Björn Wahlroos
Förlaget M
978-952-333-427-4
2021
libris.kb.se
Boken skildrar bankmannen Björn Wahlroos första fyra decennier från födseln
1952 till 1992 då han lämnade jobbet som vice vd på Föreningsbanken och
grundade investeringsbanken Mandatum. Texten bjuder bland annat på
anekdoter om Wahlroos omtalade, upproriska ungdom. Som ung ville Björn
”Nalle” Wahlroos göra revolution. Men det blev inte på barrikaderna utan i
finansvärlden Wahlroos åstadkom den största omvälvningen. Efter att ha lämnat
den akademiska världen bakom sig var Wahlroos på 1980-talet i full färd med att
förnya Finlands finansliv. Här, i den första delen av sina memoarer, beskriver
han de omtalade Kouri-affärerna, det nya Nokias födelse och många andra
finansstrider. Texten bygger på hans egna dagboksanteckningar. Som 40-åring
hade Wahlroos redan gått igenom många livsskeden – en radikal ungdom, en
professorstjänst på universitetet och en karriär i bankvärlden. Det var återigen
dags att lösgöra sig från det gamla och gå vidare, trots att Finland plågades av
lågkonjunktur och framtiden låg höljd i dimma. – Jag har förunnats mer än ett
liv. Jag har fått göra karriär som akademiker, företagare och företagsledare. Att
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skriva memoarer känns nästan som en skyldighet. Det är ett sätt att dela med
mig en liten del av erfarenheterna och privilegierna, säger Wahlroos, som själv
skrivit boken på både svenska och finska.
Hinzugefügt am 14.5.2021, 11:53:10
Geändert am 14.5.2021, 11:59:01

Gender Issues in Scandinavian Music Education: From Stereotypes to Multiple
Possibilities
Typ Buch
Autor Silje Valde Onsrud
URL https://www.routledge.com/Gender-Issues-in-Scandinavian-Music-EducationFrom-Stereotypes-to-Multiple/Onsrud-Blix-Vestad/p/book/9780367481421
Verlag Taylor & Francis
ISBN 978-0-367-48142-1
2021
27.5.2021, 16:28:58
en
Gender Issues in Scandinavian Music Education: From Stereotypes to
Multiple Possibilities introduces much-needed updates to research and
teaching philosophies that envision new ways of considering gender diversity
in music education. This volume of essays by Scandinavian contributors looks
beyond the dominant Anglo-American lens while confronting a universal need
to resist and rethink the gender stereotypes that limit a young person’s musical
development. Addressing issues at all levels of music education—from
primary and secondary schools to conservatories and universities— topics
discussed include: the intersection of social class, sexual orientation, and
teachers’ beliefs; gender performance in the music classroom and its effects on
genre and instrument choice; hierarchical inequalities reinforced by power and
prestige structures; strategies to fulfill curricular aims for equality and justice
that meet the diversity of the classroom; and much more! Representing a
commitment to developing new practices in music education that subvert
gender norms and challenge heteronormativity, Gender Issues in Scandinavian
Music Education fills a growing need to broaden the scope of how gender and
equality are situated in music education—in Scandinavia and beyond.
Kurztitel Gender Issues in Scandinavian Music Education
Hinzugefügt am 27.5.2021, 16:28:58
Geändert am 27.5.2021, 16:30:53

Datum
Heruntergeladen am
Sprache
Zusammenfassung

Anhänge
Snapshot

Generallöjtnant Carl Ericsons levnadsminnen
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Typ Buch
Ort Skara
Verlag Föreningen för Västgötalitteratur
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung När han föddes år 1840 på Åker i Gärdhems socken var det i ett land som ännu
styrdes av den gamla ståndsriksdagen och som. . . Läs boken om
Generallöjtnanten Carl Ericson, som sett sitt land och sin värld förändras i
grunden, en förändring där hans familj och han själv spelat en central roll. De
hågkomster han själv på sin ålders höst kom att nedteckna blir därför också en
del i beskrivningen av stegen mot det moderna Sverige.
Anzahl der Seiten 208
Hinzugefügt am 20.4.2021, 13:13:36
Geändert am 20.4.2021, 13:14:01

Tags:
Militärer, Ericson, Carl, 1840-1928

Gerontion
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Andreas Lundberg
Stockholm
Modernista
978-91-7893-493-5
2021
libris.kb.se
6.5.2021, 18:40:43
6.5.2021, 18:40:43

Tags:
Depression (psykiatri), Demens, Demenssjuka, Särskilt boende

Notizen:
= 2 Titel

Glöden i ögonen : Facklig kamp i medgång och motgång
Typ Buch
Autor Jenny Bengtsson
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Verlag Verbal Förlag
ISBN 978-91-89155-45-9
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Glöden i ögonen är en personlig berättelse om organisering och arbetsmarknad.
Den fackliga aktivisten Jenny Bengtsson tar oss från kasinogolvets stök via
trevande fackmöten i personalrummet till en verklighet där utnyttjande och
otrygghet hör till vardagen. Det handlar om respekterade krögare som bryter mot
alla regler. Om arbetskraftsinvandring och slavarbete. Men också om pampar,
skandaler och att förändra en trög manlig rörelse. Framför allt handlar det om att
få glöden tänd och se den tändas i andra. Jenny Bengtsson är fackligt aktiv och
engagerad i kampen för jämställdhet och jämlikhet på arbetsmarknaden och i
samhället. Jenny har bland annat arbetat på teater, kasino, restaurang, café, hotell
och som ordningsvakt. Med sin bok Glöden i ögonen vill hon berätta om något
som inte ofta får höras: det fackliga arbetet, ute i verkligheten.
Kurztitel Glöden i ögonen
Hinzugefügt am 28.4.2021, 09:25:52
Geändert am 28.4.2021, 09:26:14

Hemlösa och Coronaviruset : 20 regler för fred
Typ Buch
Autor Kavian Ferdowsi
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Kurztitel
Anzahl der Seiten
Hinzugefügt am
Geändert am

[Stockholm]
Kavian Ferdowsi
978-91-519-6563-5
2020
libris.kb.se
”Hemlösa och Coronaviruset: 20 regler för fred”. Med många bilder och tankar
från ett unikt perspektiv passar boken både för den som vill veta mer om
hemlöshet, coronavirusets / covid påverkan och riktlinjer för att uppnå fred.
Boken är skriven av den föredetta hemlöse mannen Kavian Ferdowsi som nu
driver den ideella organisationen Hemlösa.se sedan 10 år tillbaka. Boken är 275
sidor med hårt omslag i storleken A5.
Hemlösa och Coronaviruset
275
14.5.2021, 12:20:56
14.5.2021, 12:22:12

Tags:
Hemlösa, Coronapandemin 2019-2020
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Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok
Typ Buch
Autor Lennart Kerbel
Autor Jean Hessel
Autor Peter David
Ort Stockholm
Verlag Institutet för språk och folkminnen
ISBN 978-91-86959-67-8
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Jiddisch-svensk-jiddisch-ordbok är en uppdaterad och utökad version av den
ordbok som gavs ut av Megilla-förlaget första gången år 2005. Ordboken är nu
utökad med drygt 1 100 ord och innehåller runt 8 200 uppslagsord på svenska.
Många ord som nu har tillförts rör datateknik, som mobiltelefontermer, men
också moderna sociala och medicinska termer och andra ord som man kan
behöva i ett basordförråd idag. Du finner tre delar: en svensk-jiddisch del, en
jiddisch-svensk del där sökorden följer det hebreiska alfabetet, och en
transkriberad jiddisch-svensk del där sökorden följer uttalet utifrån det svenska
alfabetet. Ordboken innehåller även en kortfattad grammatikdel. Jiddisch har en
ungefär tusenårig historia. Språket växte fram i Central- och Östeuropa och är ett
germanskt språk med inslag av hebreiska, arameiska, polska och ukrainska. De
hebreiska bokstäverna har hela tiden behållits och vårdas än idag som den
riktiga stavningen. Men alla behärskar kanske inte det hebreiska alfabetet väl,
därav det transkriberade avsnittet som kan underlätta i sökandet av uppslagsord.
Hinzugefügt am 20.4.2021, 14:03:14
Geändert am 20.4.2021, 14:03:14

Tags:
Svenska språket, Grammatik, Jiddisch

Karelen! : En resa, två krig & minnet av en far
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

67 of 87

Buch
Pia Koskela
Syster Förlag
978-91-984018-4-4
2021
libris.kb.se
Karelen! är Pia Koskelas grafiska roman om hennes far Mikael som stred under
ohyggliga omständigheter i finska vinterkriget. Mikael pratade inte om kriget,
inte heller om tvångsförflyttningarna från hembyn i Karelen när området blev
ryskt. Bara två diplom signerade självaste Mannerheim hänger på väggen
hemma i villan i Säffle. Efter hans död åker Pia på en bussresa till Karelen.
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Ihärdigt lägger hon ett pussel av familjehistorier, arkivbilder, soldatanteckningar
och lokalbefolkningens minnen som till slut skapar ett collage av såväl Mikael
Koskelas liv som Karelens blodiga historia.
Kurztitel Karelen!
Hinzugefügt am 28.4.2021, 11:02:56
Geändert am 28.4.2021, 11:03:10

Kirurgens hjärta
Typ Buch
Autor Ingvar Bengtsson
Verlag Artos & Norma Bokförlag
ISBN 978-91-7777-166-1
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Knut Harald Giertz (1876–1950) var för ett sekel sedan en av Sveriges mest
framstående kirurger. Han blev docent i Uppsala 1909, Sveriges yngste
lasarettsläkare 1911 i Umeå och var från 1921 överläkare i Stockholm, först vid
Mörby lasarett och därefter vid Sabbbatsbergs sjukhus. För att utvidga kirurgins
område bedrev han forskning med djurförsök och lyckades efter flera år
framställa en andningsapparat, den så kallade Spiropulsatorn, som senare
utvecklats till vår tids respiratorer. Han blev därigenom pionjär inom
skandinavisk lungkirurgi, liksom hans adept Clarence Crafoord senare blev det
på hjärtkirurgins område. För många har K.H. Giertz kanske blivit mest känd
som far till biskopen Bo Giertz och svärson till industrimannen L.M. Ericsson. I
Kirurgens hjärta skildras huvudpersonens levnad, relationer och arbete, men
framför allt hans inre liv och utveckling såsom det utspelade sig i den kulturella
miljö som präglade 1800-talets sista år och 1900-talets första hälft. Tack vare ett
omfattande självbiografiskt källmaterial har författaren kunnat ge en
flerdimensionell bild av K.H. Giertz, inte bara som yrkesman utan även som
make och far, kollega och vän, och inte minst som patient med egna sjukdomar
och lidanden. De yrkesmässiga framgångarna hade ett högt pris för den
pliktmedvetne kirurgen. Utbrändhet och utmattningsdepression var ännu inte
etablerade begrepp, men fenomenet fanns där och gav sig till känna.
Framställningen fokuserar på en enskild människas existentiella vägval och
kamp att nå ökad klarhet för att både kunna vara sina sjuka medmänniskor till
större hjälp och för att nå en inre ro för egen del. Ingvar Bengtsson är teol. dr i
kyrkohistoria, stiftsprost em, och leg. psykoterapeut. Under mer är fyrtio år har
han parallellt varit verksam som präst i Svenska kyrkan och som psykoterapeut,
familjerådgivare och handledare; verksamhetsområden som han fortfarande är
aktiv inom. Han har skrivit böcker i kyrkohistoriska ämnen samt om själavård,
tvillingskap och om S:t Lukasstiftelsens historia. Med hjälp av sina olika
fackkunskaper och erfarenheter har han kunnat väga in kulturella, sociala,
psykologiska och existentiella dimensioner i framställningen av Kirurgens
hjärta.
Hinzugefügt am 29.4.2021, 17:42:31
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Geändert am 29.4.2021, 17:42:39

Kodnamn - PAM
Typ Buch
Autor Petra Malm
Verlag Bazar Förlag
ISBN 9789180061117
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Petra Malm är den första kvinnliga operatören i specialförbandet SOG, Sveriges
hemligaste förband inriktade på underrättelse och strid. Under kodnamnet PAM
åkte hon på nationella och internationella högriskuppdrag. Kodnamnet PAM
skyddade hennes identitet och det är först nu som civil som hon kan prata om
delar av det hon gjort som operatör. En berättelse om hemliga operationer och
strider i krigsdrabbade länder men också om svårigheten att vara kvinnlig
pionjär i en manlig värld.Hon beskriver om hur hon gick från ett vardagsliv till
en krigszon och hur hon ofta har slått från underläge och funnit fördelar med att
vara kvinna i olika miljöer. Hur hon har använt sin expertis till sin fördel.
Hinzugefügt am 27.4.2021, 17:15:16
Geändert am 27.4.2021, 17:15:16

Krigaren Lauri Törni : från vinterkriget till Vietnam
Typ Buch
Autor Juha Pohjonen
Oula Silvennoinen
Mattias Huss
Stockholm
Lind & Co
978-91-7903-244-9
2020
libris.kb.se
Lauri Törni deltog i vinterkriget och fortsättnings- kriget, stred i Waffen-SS och
dekorerades med ett Mannerheimkors. Efter kriget dömdes han för landsförräderi och fråntogs sin militära grad. Senare sökte han sig till USA:s
specialstyrkor under Vietnam- kriget. Myten om honom växte fram efter hans
försvinnande och död 1965. Här lyfts nya och förbluf- fande uppgifter fram som
ruskar om hjälteglorian. juha pohjonen är docent vid Östra Finlands universitet.
oula silvennoinen är docent vid Helsingfors universitet.
Kurztitel Krigaren Lauri Törni
Hinzugefügt am 20.4.2021, 10:12:59
Geändert am 20.4.2021, 10:13:26

Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Tags:
Finland, Soldater, Finska vinterkriget 1939-1940, Vietnamkriget 1957-1975, Suomi, Fortsättningskriget
1941-1944, SS-pataljoona, Törni, Lauri, 1919-1965, Yhdysvallat

Notizen:
= übersetzt aus dem Finnischen

KVINNOR, MÄN OCH ALLA ANDRA En svensk genushistoria
Typ Buch
Autor JENS RYDSTRÖM
Autor DAVID TJEDER , JENS RYDSTRÖM
Auflage Andra upplagan
Verlag
ISBN
Datum
Hinzugefügt am
Geändert am

Studentlitteratur
978-91-44-13516-8
2020
20.4.2021, 12:48:23
20.4.2021, 12:51:34

Livet på gården : Jordnära hästbruk - Utökad utgåva
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Lennart Fröding
Votum & Gullers Förlag
978-91-89021-40-2
2021
libris.kb.se
Året runt på gården Några mil norr om Sunne i Värmland, bor Peter Nilsson
med sin familj på en liten gård alldeles intill sjön Frykens strand. Han driver sitt
jordbruk på traditionellt sätt och de tre ardennerhästarna har en central roll i
deras liv. Alla maskiner och redskap är av traditionell typ och mycket av arbetet
utförs med handkraft. Hästarna används istället för traktorn i så väl arbetet i
skogen som när det gäller vårsådd, hökörning eller höstplöjning. Lennart
Fröding har under flera års tid följt Peter och hans familj i livet på gården. Något
som från början bara skulle bli några bilder, utvecklade sig till en riklig
dokumentation av livet tillsammans med hästarna. Vi får följa arbetet i skogen
såväl som på gärdena runt gården. Följa med under vårens sysslor, slåttern på
sommaren och höstens skörd och potatis- upptagning. Följa familjens liv som
för de flesta av oss är annorlunda. Följa livet där naturens villkor styr arbetets
rytm. Men utvecklingen står inte stilla. Lennart Fröding är född 1954. Arbetar
till vardags som säljare men är en hängiven fotograf på fritiden. Han är
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uppvuxen på en lantgård utanför Karlstad, där arbetshästen var ett naturligt
inslag i arbetet vid sidan av de övriga djuren på gården. Detta har lett till att han
har en förkärlek till att skildra det traditionella lantbruket i bilder. Gärna där
arbetshästen fortfarande har en framträdande roll. Han har haft ett par
fotoutställningar om detta. Det här är hans första fotobok.
Kurztitel Livet på gården
Anzahl der Seiten 136
Hinzugefügt am 20.4.2021, 13:26:08
Geändert am 20.4.2021, 13:26:23

Maktspelet i Volvo : en skildring inifrån
Typ Buch
Autor Hans Nyman
Autor Ninni Dickson
Ekerlids
978-91-89323-05-6
2021
libris.kb.se
PG Gyllenhammar utsågs till Sveriges mest beundrade man nio år i rad. Hans
känsla för samhället, personalen på golvet och visioner var unik. Men PG ville
inte ha någon med på triumfvagnen som påminde om att han var dödlig. Han
tappade kontakten med marken och sitt företag. Han gav sig in i affärer som
misslyckades och kostade anseende, ledningskapacitet och resurser, men värst
var att PG:s intresse för Volvos bilar var litet. Medan Volvos produktutveckling
stod och stampade körde den tyska bilindustrin om och skaffade ett försprång
som var svårt att ta igen. Den misslyckade Renaultaffären kostade Volvo
miljarder och blev PG:s fall. Volvos vd Leif Johansson försökte ta på sig PG:s
kostym. Han gjorde ett misslyckat försök till fientligt övertagande av Scania,
sålde personvagnsdelen till Ford och köpte Renaults lastbilsverksamhet.
Förmodligen skrattade Renault hela vägen till banken och Volvo tappade
kontrollen över sitt varumärke. Hur kunde det gå så? Det berodde på övermod,
underskattning, kortsiktighet samt lusten att delta i näringslivets monopolspel,
anser bokens författare. Hans Nyman, född 1944, arbetade som opolitisk
tjänsteman i regeringskansliet 1972-1988 och var sedan fram till 1992 chef för
Volvos representationskontor i Stockholm. Mellan 1992 och 2001 hade han
posten informationsdirektör i Volvo Lastvagnar och var även medlem av
koncernledningen. Därefter har han varit verksam som konsult och egen
företagare och har tidigare givit ut tre böcker.
Kurztitel Maktspelet i Volvo
Hinzugefügt am 30.4.2021, 18:32:38
Geändert am 30.4.2021, 18:33:53

Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Människans metamorfos : ålder och den mognande kroppens politik,
1580-1850
Typ Buch
Autor Maja Bondestam
Ort Nora
Verlag Nya Doxa
ISBN 978-91-578-0625-3
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Människans metamorfos är en kropps- och kulturhistorisk studie som med
utgångspunkt i språket om ålder granskar hur kön, stånd och klass har format
tidigmoderna och moderna växandebegrepp. I boken diskuteras mognadens
politik och hur ålder har moderniserats in i minsta por, skäggstrå och böjelse.
MAJA BONDESTAM är docent och universitetslektor i idé- och
lärdomshistoria vid Uppsala universitet.
Kurztitel Människans metamorfos
Hinzugefügt am 20.4.2021, 11:35:41
Geändert am 20.4.2021, 11:35:46

Tags:
Kulturhistoria, Människokroppen-- historia, Barn-- historia, Mognad (psykologi)-- sociala aspekter -historia, Ungdomar-- historia, Vuxna-- historia

Notizen:
= Bezug zu Schweden? Allgemein?

Mästaren
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

72 of 87

Buch
Anna Ihrén
[Stockholm]
Louise Bäckelin förlag
978-91-7799-231-8
2020
libris.kb.se
Ännu ett mord skakar Göteborg och spåren leder ända till 80-talets Berlin. Högst
upp på taket till Göteborgs första skyskrapa hittas byggmästaren Ernst Rosbäck
död. Bygget är ett prestigeprojekt för den snart 400 år gamla staden och
poliskommissarie Dennis Wilhelmson och hans kollegor har nu allas ögon på
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sig. Inte minst politikernas, som pressar dem att lösa mordet. Byggmästarens
barnbarn, fjorton år gamla Nadja, är dessutom försvunnen sedan flera månader
tillbaka och polisen har ännu inte hittat några spår efter henne. Sandra
Haraldsson är tillbaka på arbetet efter en lång sjukskrivning. Hon är utbränd
sedan de fruktansvärda händelserna i den gamla källaren på mentalsjukhuset
Sankt Jörgen. Sandra kämpar mot tröttheten och tårarna som hela tiden tränger
sig på. Hennes chef Camilla Stålberg är minst sagt splittrad eftersom hon och
flickvännen Cleuda har allvarliga problem i relationen och det påverkar alla som
kommer i chefens väg. Vem mördade byggmästaren och varför? Utredningen
står stilla, men så får polisen upp ett spår som leder till Berlin och gruppen
Alphavilles gamla låtar från 1984. Men deras framsteg stoppas snart av
virussjukdomen Corona, som härjar skoningslöst i Europa.
Hinzugefügt am 14.5.2021, 11:59:01
Geändert am 14.5.2021, 11:59:28

Tags:
Tyskland-- Berlin, Sverige-- Göteborg, Försvunna barn, Coronapandemin 2019-2020, Haraldsson,
Sandra (fiktiv gestalt), Wilhelmson, Dennis (fiktiv gestalt)

Notizen:
= Roman, thematisiert auch Corona-Pandemie

Modern women artists in the Nordic countries, 1900-1960
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Kerry Greaves
New York
Routledge
978-0-367-42338-4
2021
libris.kb.se
"This transnational volume examines innovative women artists who were from,
or worked in, Denmark, Finland, Greenland, Iceland, Norway, Sápmi, and
Sweden from the emergence of modernism until the feminist movement took
shape in the 1960s. The book addresses the culturally specific conditions that
shaped Nordic artists' contributions, brings the latest methodological and
feminist approaches to bear on Nordic art history, and engages a wide
international audience through the contributors' subject matter and analysis.
Rather than introducing a new history of "rediscovered" women artists, the book
is more concerned with understanding the mechanisms and structures that
affected women artists and their work, while suggesting alternative ways of
constructing women's art histories. Artists covered include Else Alfelt, Pia Arke,
Franciska Clausen, Jessie Kleemann, Hilma af Klint, Sonja Ferlov Mancoba,
Greta Knutson, Aase Texmon Rygh, Hannah Ryggen, Júlíana Sveinsdóttir, Ellen
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Thesleff, and Astri Aasen. The target audience includes scholars working in art
history, cultural studies, feminist studies, gender studies, curatorial studies,
Nordic studies, postcolonial studies, and visual studies"-Hinzugefügt am 10.5.2021, 09:31:42
Geändert am 10.5.2021, 09:31:42

Tags:
Norden, Kvinnliga konstnärer, Målare (bildkonstnärer), Feminism och konst, Konst och samhälle

Mordängeln - Folket och det stora nordiska kriget
Typ Buch
Autor Teemu Keskisarja
Autor Mattias Huss
Verlag Lind & Co
ISBN 978-91-7903-441-2
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung En general, en präst, en upprorisk ledare, en bödel och en menig soldat fick på
olika sätt uppleva det stora nordiska kriget som rasade från 1700 till 1721. De
slungades runt i hungermarscher, terrorkampan- jer, pesthärjade belägringar,
fjällstormar och våld- samma slag, från Finland, Sverige och Baltikum till både
Norge och Ryssland. Keskisarjas berättelse är noggrant underbyggd, djärv och
medryckande. teemu keskisarja är en av de mest lästa finska historikerna och
jämförs med såväl Antony Beevor som Peter Englund.
Hinzugefügt am 20.4.2021, 10:14:25
Geändert am 20.4.2021, 10:14:55

Notizen:
= übersetzt aus dem Finnischen

Nolbyn - Värmländskt hantverk : miniatyrer och tittskåp av Berith Bergström
Typ
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Verlag
ISBN

74 of 87

Buch
Maria Bergström
Carl Jan Granqvist
Torhild Winnberg Sandberg
Ralf Sandberg
Helene Sjunnesson
Votum & Gullers Förlag
978-91-89021-15-0
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Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Berith Bergström är en av vårt lands mest ansedda miniatyrkonstnärer såväl
inom Sverige som utomlands och känd för sin hantverksskicklighet, precision
och autenticitet. Noggrannhet och professionalitet var utmärkande för hennes
arbeten som kontrollerades och stämplades Nolbyn Värmländskt hantverk .
Kurztitel Nolbyn - Värmländskt hantverk
Anzahl der Seiten 120
Hinzugefügt am 20.4.2021, 13:24:21
Geändert am 20.4.2021, 13:24:28

Om historieämnets politiska dimension : diskursiva logiker i didaktisk praktik
Typ Buch
Autor Andreas Mårdh
URL
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Heruntergeladen am
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-75192
Örebro
Örebro University
978-91-7529-300-4
2019
12.5.2021, 16:31:48
libris.kb.se
Om historieämnets politiska dimension
12.5.2021, 16:31:48
12.5.2021, 16:31:48

Tags:
Historieundervisning, Historiedidaktik, Historieuppfattning

Notizen:
= Rez in Historisk tidskrift: https://www.historisktidskrift.se/index.php/june20/article/view/63
Diss. (sammanfattning) Örebro : Örebro universitet, 2019

Otålig i hoppet : teologiska frågor i pandemins skugga
Typ
Autor
Ort
Verlag

Buch
Antje Jackelén
Stockholm
Verbum
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ISBN 978-91-526-3839-2
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Coronaviruset har fått omvälvande konsekvenser. För oss som personer,
samhälle och mänsklighet - och som kyrka. I pandemins skugga väcks många
teologiska frågor. Vad gör vi av ondskan? Hur vet vi att Gud bryr sig? Vad kan
vi hoppas på i kristider? Hur är vi kyrka i denna tid? I boken Otålig i hoppet
behandlar ärkebiskop Antje Jackelén dessa frågor på ett engagerande och
fördjupande sätt. Syftet är att stärka lusten till teologiskt tänkande och glädjen i
det teologiska samtalet. En synnerligen aktuell och hoppingivande bok för alla
med ett filosofiskt, teologiskt och existentiellt intresse.
Kurztitel Otålig i hoppet
Hinzugefügt am 14.5.2021, 12:03:44
Geändert am 14.5.2021, 12:04:09

Tags:
Hopp (känsla), Kriser, Ondska, Teodicéproblemet, Kristen etik, Coronapandemin 2019-2020-- religiösa
aspekter

Otto G. Carlsund
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Anders Wahlgren
Stockholm
Carlsson bokförlag
978-91-89063-39-6
2021
libris.kb.se
Vem var han? Den då relativt okände svenske konstnären som plötsligt dök upp
på Stockholmsutställningen 1930 och blev en mycket omtalad person. Otto G
Carlsund (1897–1948) ville visa svenskarna det senaste inom modern konst, som
väckt sådan sensation i Paris. Själv hade han studerat för Fernand Léger och
blivit ett namn i denna konstmetropol. Förutom en egen succé på Galerie Mots
et Image deltog Carlsund i ett trettiotal samlingsutställningar med bland andra
Léger, Picasso, Brancusi och Mondrian. Efter sina framgångar for han till New
York 1927 och ställde ut på det kända Little Review Gallery. Född i S:t
Petersburg upplevde han 1917 revolutionens Ryssland på nära håll och höll själv
på att bli skjuten, anklagad för att vara spion åt de röda. Studerade i Dresden och
blev intresserad av de ryska modernisterna såsom Malevitj och Kandinsky. Fann
så sin egen väg inom den abstrakta konsten. Konstvetaren och regissören Anders
Wahlgren blev redan för mer än trettio år sedan tagen av detta dramatiska
levnadsöde. Vilket bland annat resulterade i hans dokumentärfilm om Carlsund
och en stor utställning om konstnären på Liljevalchs konsthall i Stockholm. Han
har nu genom sin forskning gått igenom många hundra tidigare, okända brev och
kan klarlägga en hel del missförstånd. Genom Otto G Carlsunds konstnärsliv får
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vi en inblick i den moderna konstens utveckling i Europa på 1920-talet. Anders
Wahlgren är konstvetare, författare, filmare, utställningskurator m.m. med
många uppmärksammade böcker och filmer bakom sig. Han är en av landets
främsta kännare av Carlsunds konstnärskap.
Hinzugefügt am 10.5.2021, 09:06:37
Geändert am 10.5.2021, 09:10:35

Tags:
Konstnärer, Svensk konst-- historia, Carlsund, Otto G., 1897-1948

På Tu man Hand, en körsvit om Selma Lagerlöf
Typ Buch
Autor Selma Lagerlöf
Verlag Notfabriken
ISBN 978-91-88937-58-2
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung På tu man hand en körsvit om Selma Lagerlöf innehåller nyskrivna tonsättningar
för blandad kör (SATB) till elva av Selma Lagerlöfs dikter. Musiken varvas med
en dialog mellan Selma Lagerlöf och hennes romanfigur, prästen och kavaljeren
på Ekeby, Gösta Berling. Samtalet äger rum i trädgården på Ekeby sedan Selma
förflyttat sig hundra år bakåt i tiden.
Hinzugefügt am 5.5.2021, 18:33:49
Geändert am 14.5.2021, 09:41:06

Piteå stad 400 år : urval av händelser och personer 1621-1820
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Anzahl der Seiten
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Ulf Holmberg
[Piteå]
[Ulf Holmberg]
978-91-519-4836-2
2020
libris.kb.se
Piteå stad 400 år
264
6.5.2021, 12:00:20
6.5.2021, 12:00:27

Tags:

02.06.2021, 15:55

Zotero-Bericht

78 of 87

zotero://report/library/collections/859DU96I/items?sort=title&directio...

Städer-- historia, Sverige-- Norrbotten -- Piteå

Power, communication, and politics in the Nordic countries
Typ Buch
Autor Eli Skogerbø
Autor Øyvind Ihlen
Autor Nete Nørgaard Kristensen
Autor Lars Nord
Ort Göteborg
Verlag Nordicom
ISBN 978-91-88855-28-2
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung The Nordic countries are stable democracies with solid infrastructures for
political dia-logue and negotiations. However, both the “Nordic model” and
Nordic media systems are under pressure as the conditions for political
communication change – not least due to weakened political parties and the
widespread use of digital communication media. In this anthology, the
similarities and differences in political communication across the Nordic
countries are studied. Traditional corporatist mechanisms in the Nordic countries
are increasingly challenged by professionals, such as lobbyists, a development
that has consequences for the processes and forms of political communication.
Populist polit-ical parties have increased their media presence and political
influence, whereas the news media have lost readers, viewers, listeners, and
advertisers. These developments influence societal power relations and
restructure the ways in which political actors communicate about political
issues. This book is a key reference for all who are interested in current trends
and develop-ments in the Nordic countries. The editors, Eli Skogerbø, Øyvind
Ihlen, Nete Nørgaard Kristensen, and Lars Nord, have published extensively on
political communication, and the authors are all scholars based in the Nordic
countries with specialist knowledge in their fields.
Hinzugefügt am 6.5.2021, 11:53:33
Geändert am 6.5.2021, 11:53:33

Tags:
Norden, Politik och massmedia

Rättsregler i kris
Typ Buch
Autor Johan Hirschfeldt
Autor Olof Petersson
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Ort Stockholm
Verlag Dialogos
ISBN 978-91-7504-380-7
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Boken uppmärksammar problem i dagens krisberedskap och ger ett antal
tänkbara lösningar. Ett bidrag till den pågående debatten om hur Sverige kan
stärka skyddet av den demokratiska rättsstaten.
Hinzugefügt am 20.4.2021, 14:05:42
Geändert am 20.4.2021, 14:05:42

Tags:
Sverige, Förvaltning, Kriser, Krishantering-- politiska aspekter, Rättsvetenskap, Riskhantering-politiska aspekter, Statsrätt

Notizen:
Första upplagan

Res med din klass
Buch
Ralf Lorentzon
A-Script förlag
978-91-87171-27-7
2021
libris.kb.se
Ralf Lorentzon (född 1939) växte upp i en arbetarfamilj på Hisingen. Direkt
efter avslutad skola tog han anställning på Götaverken där han skaffade sig
gedigen kunskap inom området skärande bearbetning. Han engagerade sig snart
i SSU. Det innebar starten på ett mer än sextio år långt politiskt engagemang för
Socialdemokraterna. I boken redogör Ralf för sin yrkesmässiga och politiska
karriär, som förde honom till Västervik, Trollhättan och så småningom till
Mölndal där han bland annat varit kommunalråd och haft många ansvarsuppdrag
under åren. På våren 2018 lämnade han över till yngre krafter och avslutade sin
verksamhet i Mölndals kommunfullmäktige efter 25 intensiva år.
Anzahl der Seiten 65
Hinzugefügt am 28.4.2021, 11:06:35
Geändert am 28.4.2021, 11:07:06

Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Rivjärnet i Taberg : 15 noveller
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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 6.5.2021, 13:34:16
Geändert am 6.5.2021, 13:34:16

Notizen:
= 1 Titel

Sjö
Buch
Helga Krook
http://bokforlagetkorpen.se/wp/?p=6351
Bokförlaget Korpen
978-91-88383-94-5
2021
30.4.2021, 18:13:16
sv-SE
Mellan två människor som skriver till varandra uppstår en sjö som ingen av
dem kan lämna. Osynliga uppsöker de varandra, förvandlar sig, tar skydd
längst in i hörselsnäckan. Den ena berättar en saga för sig själv om de röda
sekunderna mellan dagen och natten. Utrotningshotade djur samlas i drömmar
som bryter fram till ytan. Sjö består av en enda lång dikt eller 134 korta
anteckningar.
Hinzugefügt am 30.4.2021, 18:13:16
Geändert am 30.4.2021, 18:16:00

Typ
Autor
URL
Verlag
ISBN
Datum
Heruntergeladen am
Sprache
Zusammenfassung

Notizen:
= 1 Titel (Lyrik) + 1 x Essays

02.06.2021, 15:55

Zotero-Bericht

81 of 87

zotero://report/library/collections/859DU96I/items?sort=title&directio...

Anhänge
Snapshot

Skånesägner - En sägenresa genom landskapet = Serie?
Typ Buch
Autor Per Gustavsson
Autor Sven Persson
Verlag Carlsson
ISBN 978-91-89063-55-6
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 16.3.2021, 17:05:47
Geändert am 31.5.2021, 16:19:37

Skrotbilar : om hängivna samlare och deras fordon
Buch
Anders Björklund
Stockholm
Carlsson
978-91-89063-51-8
2021
libris.kb.se
Här och där i landet, invid skogsbryn, i dungar, kring lador och uthus, står det
skrotbilar och skräpar. Hur hamnade alla dessa utslitna fordon där, varför blev de
bara stående och vilka är det som ställt dit dem? Kanske går det inte alltid att
finna någon förklaring, kanske har det bara blivit så, oöverlagt och oplanerat.
Eller så bor någon i närheten som har renoveringsambitioner och ett intresse för
gamla bilar och motorer, ett engagemang som förenar tusentals entusiaster. I
boken Skrotbilar möter vi massor av bilvrak och några passionerade samlare
som berättar om sina fynd. Anders Björklund är etnolog med museibakgrund
och med stort intresse för både folk och fordon.
Kurztitel Skrotbilar
Hinzugefügt am 3.5.2021, 12:13:03
Geändert am 3.5.2021, 12:13:18

Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Sverige, Bilar, Bilkyrkogårdar, Skrot
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Sound and loyal business : the history of the Swedish advertising cartel
1915-1965
Typ Buch
Autor Elin Åström Rudberg
Ort Stockholm
Verlag Stockholm School of Economics
ISBN 978-91-7731-149-2
Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Sound and loyal business
Hinzugefügt am 12.5.2021, 16:37:57
Geändert am 12.5.2021, 16:37:57

Notizen:
= Rez in Historisk Tidskrift: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&
ved=2ahUKEwiGptqsr8TwAhUxhf0HHVMxANUQFjABegQIBBAD&url=https%3A%2F
%2Fhistorisktidskrift.se%2Findex.php%2Fjune20%2Farticle%2Fdownload%2F68%2F33&
usg=AOvVaw3nuwt7wMl0GNTmxy6jUWRX
Diss. Stockholm : Handelshögskolan i Stockholm, 2019
Kapitel 1-7

Stort, smått, fint och fult : museisamlingar en nödvändig källa till kunskap
Typ
Autor
Autor
Reihe
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

82 of 87

Buch
Katarina Ek-Nilsson
Gullög C. Nordquist
Svenska humanistiska förbundets skriftserie ; nr 142
[Stockholm] :
Svenska humanistiska föreningen ;
978-91-7040-148-0
2020
libris.kb.se
Svenska Humanistiska Förbundet värnar om de humanistiska vetenskaperna och
forskningen i samhället. Det är av allt större vikt när olika mer eller mindre
populistisk och ytlig ”googleinformation” får så stort spelrum, eller att
humaniora, inklusive museernas föremålssamlingar, används för att – med eller
utan avsikt – stödja fördomar och stereotyper och en förenklad historieskrivning.
Boken behandlar inte insamlingsstrategi, representativitet eller utformning av
utställningar och annan informerande verksamhet. Istället betonas vikten av
sakkunskap och ämnesexperter på museerna. Museerna har och måste ha
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vetenskapliga uppgifter. Det finns aldrig någon motsättning mellan rimlig
insamling, vård av samlingarna och kunskapsproduktion utifrån samlingarna å
ena sidan, och utåtriktad informativ verksamhet å andra sidan. Tvärtom, utan
kunskap – inga vederhäftiga och intresseväckande utställningar, som uppmanar
till reflektion och nya frågor och tankar. Med exempel från stora och små
kulturhistoriska museer visar de sexton författarna betydelsen av djup och
ingående kunskap för att förstå och tolka vårt förflutna med föremålen som
spårelement, vare sig det gäller romerska mynt, trasiga barnkläder, cyklar eller
mässhakar, enstaka föremål eller större samlingar. Indirekt finns en
kulturpolitisk avsikt. De kulturhistoriska museerna i fortsättningen får de
resurser som krävs for en seriös och kunskapsproducerande verksamhet.
Kurztitel Stort, smått, fint och fult
Hinzugefügt am 20.4.2021, 09:03:35
Geändert am 20.4.2021, 09:04:06

Tags:
Sverige, Museer, Kulturpolitik, Föremålssamlingar, Museisamlingar

Svenska säkerhetsstrategier : teori och praktik
Typ
Autor
Auflage
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Jacob Westberg
rev. utg.
Lund
Studentlitteratur
978-91-44-14016-2
2021
libris.kb.se
Svenska säkerhetsstrategier
6.5.2021, 16:35:14
6.5.2021, 16:35:34

Tags:
Sverige, Säkerhetspolitik-- historia, Allianser-- historia, Neutralitetspolitik-- historia

Notizen:
Andra upplagan

Tävlingsdräkten
Typ Buch
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Autor Jonas Gren
Autor Sverker Sörlin
Ort Malmö
Verlag Vendels förlag
ISBN 978-91-983267-9-6
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Tävlingsdräkten är en sonettkrans om skidvallning och döden. Med språklig
ekvilibrism tar sig Jonas Gren an detta det kanske strängaste av versmått och
låter diktjaget fundera över drivkrafter och rädslor: vad det innebär att vara
människa. Med efterskrift av historikern och skidåkaren Sverker Sörlin.
Hinzugefügt am 20.4.2021, 13:17:29
Geändert am 20.4.2021, 13:17:31

Notizen:
= 2 titel

Teater Albatross : föreställningar, resor, konst och visioner
Buch
Nadia Scapoli
Möklinta
Gidlunds förlag
978-91-7844-442-7
2021
libris.kb.se
En ovanlig bok om en orädd teater. Är du intresserad av teater, när teater innebär
att göra det omöjliga? Svenska Teater Albatross har kämpat mot utfiskning i
Kamerun, spelat för överlevande i koncentrationsläger i Polen, haft succé i
Woodstock, varit en del av Kongos 50-årsfirande som självständig stat och
kämpat mot en titangruva i Sydafrika. Teatern har också framgångsrikt byggt
upp ett center, Tokalynga Teaterakademi, i Hallands inland, fyra mil från
Falkenberg. Och turnerat runt i Sverige och Norden sedan 1984.
Föreställningarna växer motsägelsefullt fram under årslånga processer och
spelas under lång tid. Teatern har två stora salar för arbete, tjugo sovrum och en
permanent konstutställning men rör sig också över världens scener genom
gatuteater, festivaler och klassrum. Nadia Scapoli, som spelade med i Svarta
Blommor 1984-90, är bokens redaktör och idégivare. Författarna, mötena,
fotograferna och bildkonstnärerna i boken är många. Tillsammans tecknar de en
uppfordrande, ärlig och stark bild av konst som äventyr och liv. Rikt illustrerad.
Kurztitel Teater Albatross
Hinzugefügt am 28.4.2021, 10:53:14

Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung
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Geändert am 28.4.2021, 10:54:16

Tags:
Scenframträdanden, Scenisk konst, Sverige-- Halland -- Tokalynga, Teater Albatross, Teatergrupper,
Teateruppsättningar, Teatrar

Tiden dikterar, jag noterar : diktdagbok i corontän
Typ Buch
Autor Bengt Eriksson
Ort Vollsjö
Verlag Media I Morron I Dag
ISBN 978-91-88089-43-4
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Titeln ”Tiden dikterar, jag noterar” valdes för att den beskriver hur ”Diktdagbok
i corontän” kom till. Plötsligt förändrades tiden och livet: mitt, vårt och allas liv.
Nu vet vi vad detta virus heter, corona eller exakt Severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2 (SARS-Cov-2), som pandemiskt sprider sig runt jorden,
inklusive till Sverige och Vollsjö i Sjöbo kommun, Skåne. Här bor min hustru
och jag. Den förändrade tiden tog fram penna och anteckningsbok åt mig, satte
mig vid datorns oskrivna skärm och dikterade de ord, känslor och tankar som jag
skulle notera under mars, april, maj, juni, juli och augusti 2020. Så levde min
hustru och jag i corontän.
Kurztitel Tiden dikterar, jag noterar
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Zusammenfassung Det är ett speciellt år för den svenska kungafamiljen – allas vår konung Carl
XVI Gustaf fyller 75 år!I årets specialutgåva av Vår kungafamilj i fest och
vardag firar vi kungen och hans imponerande decennier som Sveriges längst
regerande monark. Boken är fylld till bredden med nostalgiska tillbakablickar
och nedslag genom åren som gått, och vi hyllar även drottning Silvias 45
minnesvärda år som Sveriges drottning. Utöver detta kan man i vanlig ordning
läsa om årets stora händelser i form av kungliga engagemang, fascinerande
besök, intressanta invigningar och spännande ceremonier!En klassisk illustrerad
årsbok över kungafamiljen – i år som en jubileumsutgåva!
Kurztitel Vår kungafamilj i fest och vardag 2021
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Zusammenfassung Kan man få vem som helst att göra vad som helst? Boken behandlar det farliga,
förledande och oreflekterade ”vi-och-dom”-tänkandet. Det som så lätt griper tag
i oss och får oss att agera ”oförnuftigt”. Ett agerande som lett till ofantliga
katastrofer och, i vår tid, flertalet folkmord som kostat miljoner människor livet.
Den sammanbundna buketten av essäer, eller som författaren kallar det
”essäller” (en blandningsform av essä och novell), spänner över händelser de
senaste hundra åren. Texterna belyser ”vi-och-dom”-fenomenet – från
gruppkänsla till rädsla, hot, makt och ondska. Boken skrivs ur ett nordiskt
politiskt och personligt perspektiv, även om vi nordbor oftast tycker att
fenomenet är ”någonting som sker på annat håll”.
Kurztitel Vi och dom andra
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