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FID Nordeuropa Vorauswahl Schweden November 2021

101 Armasjärvi : roman i katastrofernas tid
Typ Buch
Autor Thomas Engström
Autor Margit Richert
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Malmö
Bokfabriken
978-91-7835-430-6
2021
libris.kb.se
Armasjärvi
23.11.2021, 15:33:50
24.11.2021, 10:41:13

Tags:
Spioner, Syskon, Sverige-- Lappland -- Kiruna, Fundamentalism, Krig, Pandemier, Hunger

101 Bortom den stora staten
Typ Buch
Autor Catarina Kärkkäinen
Ort [Stockholm]
Timbro förlag
978-91-7703-264-9
2021
libris.kb.se
Staten är tillbaka i centrum av den politiska debatten. Samtidigt som offentliga
åtaganden, befogenheter och utgifter växer i spåren av coronakrisen har staten
misslyckats med flera grundläggande uppgifter. För en del väcks nu drömmen
om den stora statens återkomst.
Hinzugefügt am 1.11.2021, 17:04:28
Geändert am 8.11.2021, 13:34:52

Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Sverige, Politisk filosofi, Samhällsfördrag, Staten-- idéhistoriska aspekter

101 Brevlådorna i Enhammar : en självgeografi : dikter
Typ Buch
Autor Peter Björkman
30.11.2021, 18:38
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Ort [Strängnäs]
Verlag Björkmans förlag
978-91-87167-04-1
2020
libris.kb.se
Peter Björkmans debutdiktsamling bjuder på 41 kortare dikter, ofta med en
aforistisk twist. Björkman är bibliotekarie och litteraturutvecklare. Han har varit
redaktör för tidskrifterna Lyrik för Alla, Horisont, Populär Poesi samt Ad
Lucem.
Kurztitel Brevlådorna i Enhammar

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Hinzugefügt am 16.11.2021, 15:14:07
Geändert am 18.11.2021, 13:18:13

101 De som sjöng vid civilisationens slut : om lyrik i antropocen
Typ Buch
Autor Mats O. Svensson
Ort Stockholm
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Bokförlaget Faethon
978-91-984997-9-7
2021
libris.kb.se

Zusammenfassung Mats O Svensson undersöker i denna bok hur antropocen avtecknar sig i den
samtida lyrikens lager. Här prövas fram hur poesin kan läsas genom denna
geologiska händelse, och hur antropocen i sin tur kan läsas genom poesin. Essän
visar hur lyriken genererar motstånd och omsorg; hur den lär oss sörja det som
kommer gå förlorat och lämna det som försvinner bakom oss
Kurztitel De som sjöng vid civilisationens slut
Hinzugefügt am 1.11.2021, 14:13:36
Geändert am 8.11.2021, 13:36:02

Tags:
Antropocen, Poesi-- historia

101 Decenniet som förändrade världen. Det dramatiska 1980-talet
Typ Buch
Autor Olle Larsson
Verlag Historiska Media
ISBN 978-91-7789-872-6
Datum 2022
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Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 18.11.2021, 15:17:48
Geändert am 24.11.2021, 11:04:53

101 Den onödiga flyktingkrisen : rättssäkerheten, civilsamhället och
flyktingarna 2015-2021
Typ Buch
Autor Ingrid Eckerman
Autor Karin Fridell Anter
Ort
Verlag
ISBN
Datum

[Stockholm] :
Migra förlag ;
978-91-87867-23-1
2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Boken är civilsamhällets genomlysning av samhällets hantering av
”flyktingkrisen” 2015 och dess konsekvenser. Mer än 50 författare och
illustratörer har tillsammans skapat ett starkt dokument – 528 sidor med analyser
och vittnesmål från civilsamhället och flyktingarna själva.
Kurztitel Den onödiga flyktingkrisen
Hinzugefügt am 1.11.2021, 17:13:43
Geändert am 8.11.2021, 13:41:15

Tags:
Sverige, Flyktingar, Asylpolitik, Asylsökande, Flyktingpolitik

101 Den röda fläcken. Essäer om litteratur, bildkonst och andra gömställen
Typ Buch
Autor Mikael van Reis
Verlag Bokförlaget Daidalos
ISBN 978-91-7173-622-2
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Om konstens, diktens väsentliga förmåga är att uppenbara kan den inte sällan
kretsa kring en röd fläck, ett rött streck eller andra röda former eller föremål.
Den röda fläcken kan dansa på näthinnan som en påminnelse om både hjärtslag
och blodförlust. Eros och Död. Det röda lyser symboliskt i språkliga vändningar
– den röda linjen, den röda tråden, den röda rosen, den röda skon … I Carl Jonas
Love Almqvists roman "Drottningens juvelsmycke" glimmar och dansar den
röda rubinen på Tintomaras huvud under maskeradbalen och den förhäxade
Gustav III dröjer kvar i redoutsalen varpå han skjuts av konspiratörerna.
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Kungens blod spills på maskeradens golv men Tintomara försvinner från de
makter som vill manipulera henne. Mikael van Reis essäsamling "Den röda
fläcken" följer bland annat detta röda motiv men också andra tankelinjer i konst
och litteratur. Särskilt väsentligt är hur konsten uppenbarar stunder av
illuminerad närvaro men där detta presens även sträcks ut mot annat tempus –
futurum exaktum som skapar fiktionens rymd av både öde och slump i det
kommande. Någonting kommer att ha hänt, det är innebörden av detta tempus.
Det upplysta nuet blir till en tröskel som även visar mot "en framtida
förflutenhet", vilket även kan inbegripa verkets kommande läsare eller
betraktare. Vi blir adresserade – vi betraktar eller läser ett verk men det
betraktar, det läser även oss. Ofta nog finns detta korsande möte i tiden förberett
i verket. Konstverk blir i bästa fall till försändelser i tiden. De vägrar att bli
antikvariska. "Den röda fläcken" består av tjugotvå essäer i fem avdelningar.
Boken börjar i den äldre konsten – det handlar då särskilt om händernas
betydelser hos målare som Jan van Eyck, Hans Holbein och Rembrandt – och
går sedan över i fördjupande studier av en rad romanförfattare; Tolstoj, Proust,
Joyce, Kafka, Malaparte och Nádas. Därefter följer utförliga studier av tre
särskilt inflytelserika kritiker under 1900-talet – Michail Bachtin, Walter
Benjamin och Roland Barthes. En följande avdelning ägnas tre svenska
författare och prosaverk – det är Almqvists "Drottningens juvelsmycke" och
dess antites i Pär Lagerkvists "Dvärgen" och slutligen i Lars Noréns "En
dramatikers dagbok". Litteraturessäerna interfolieras av kortare konstbetraktelser
– Jacques-Louis Davids mördade Marat, Georgia O’Keeffes nattliga New York,
Edward Hoppers dagsljusa småstad och slutligen är vi hos en bondpojke hos
Axel Gallen-Kallela. Grundläggande för boken är emellertid den långa titelessän
i bokens andra avdelning och som handlar om Diego Velázquez mästerverk
Hovdamerna från 1656. Denna essä är närmast som en bok i boken där den
monumentala målningen synas från vinkel efter vinkel, från den historiska
inramningen till de dynastiska villkoren, från Konungen till Konstnären, från
dess subtila arkitektur till dess förvillande synvinklar – allt det som leder mot
målningens sinnrika koder och gömställen. Djupt insjunken i sin förflutna tid
riktar sig detta konstverk även till sin sentida betraktare, till sina uttolkare i en
obekant framtid. Vad betyder då inte den röda lilla bägaren som lyfts fram i
målningens mitt till infantan Margarita? Vad kan den röda dekorationen på
flickans bröst samla för betydelser? En röd fläck i rörelse. Målningens är en
hermeneutisk ikon som aldrig upphör att väcka beundran, förundran och även
ostillad "undran". Mikael van Reis är författare och kritiker och var under åren
1999–2006 kulturchef på "Göteborgs-Posten". Daidalos gav 2015 ut hans
djupstudie "Den siste poeten – en essä om Paul Celans aska", som året därpå
belönades av Svenska Akademien med Schückska priset.
Hinzugefügt am 18.11.2021, 15:07:39
Geändert am 24.11.2021, 11:07:41

101 Det gamla bruksområdet vid Munkfors bruk : intervjuer 1956
Typ Buch
Autor Anders W. Mårtensson
Ort Munkfors
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Verlag Föreningen Gamla bruket i Munkfors
ISBN 978-91-983876-2-9
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am

2018
libris.kb.se
Det gamla bruksområdet vid Munkfors bruk
3.11.2021, 15:22:08

Geändert am 24.11.2021, 11:08:49

Tags:
Järnbruk-- historia, Industribyggnader-- historia, Arbetsliv-- historia, Munkfors bruk, Sverige-Värmland -- Munkfors

101 Det perfekta plåstret
Typ Buch
Autor Stina Oscarson
Ort Stockholm
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Mondial
9789180020862
2021
libris.kb.se

Zusammenfassung Det perfekta plåstret är en resa genom Sverige under vilken Stina Oscarson går
från att tro på politiken till att tro på människan
Hinzugefügt am 5.11.2021, 15:19:19
Geändert am 8.11.2021, 13:42:39

Tags:
Sverige, Dramatiker, Oscarson, Stina, 1975-

101 En annan stad : bilder ur Jönköpings-postens arkiv
Typ
Autor
Autor
Ort
Verlag

Buch
Yvonne Teiffel
Johan Lindblom
[Jönköping]
Hallmedia AB

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel En annan stad
Hinzugefügt am 1.11.2021, 14:51:54
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Geändert am 24.11.2021, 11:10:10

Tags:
Bebyggelse-- historia, Tidningar-- historia, Lokalhistoria, Sverige-- Småland -- Jönköping, Jönköpingsposten

101 Erik XIV
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Katarina Harrison Lindbergh
Historiska Media
978-91-7789-912-9

Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 18.11.2021, 15:16:10
Geändert am 24.11.2021, 11:11:38

101 Ett halvt andetag
Typ Buch
Autor Anna Agrell
Ort Lund
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

Historiska media
978-91-7789-771-2
2021
libris.kb.se
23.11.2021, 10:23:28
24.11.2021, 11:13:27

Tags:
Sverige-- Småland, Äktenskap, Mor-barnrelationer, Glasbruk, Brukssamhällen, Kvinnlig vänskap,
Yrkeskvinnor, Kvinnorollen

101 Fem pjäser och en scen
Typ
Autor
Ort
Verlag

Buch
Jan Käll
[Stockholm]
Teater Tribunalen

30.11.2021, 18:38
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ISBN 978-91-519-8711-8
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Jan Käll har varit verksam som dramatiker sedan 1995. han har fått ett stort antal
pjäser framförda på olika scener runt om i Sverige och även utomlands. Pjäserna
i denna volym skildrar allt från Sveriges inblandning i den amerikanska
terroristjakten i Jemen, finanskapitalets låneindustri, hemligheten bakom den
abstrakta expressionismen, och den samtida statsförvaltningen.
Hinzugefügt am 16.11.2021, 15:35:31
Geändert am 18.11.2021, 13:19:25

101 Framtid ska min dotter heta
Typ Buch
Autor Bernt-Olov Andersson
Ort [Sandviken]
Verlag Reptil
ISBN 978-91-527-0146-1
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Det är i slutet av 1800-talet. I en av brukssamhällets fattiga familjer föds ännu
ett barn. Pojken Mauritz är dömd att gå i sin fars fotspår och arbeta i järnverket.
En livsfarlig miljö som bryter ner arbetare som går en för tidig död till mötes.
Fabrikens disponent hatar socialister och ser sina fattiga arbetare som sina
personliga ägodelar. I hemlighet organiserar arbetarna sig. Disponenten avskedar
och vräker familjerna med arbetarna segrar till slut.
Hinzugefügt am 23.11.2021, 10:26:43
Geändert am 24.11.2021, 11:14:55

Tags:
Sverige-- Gästrikland, Brukssamhällen

101 Från 48 till 1 : lanthandlare, övriga försäljningsställen, allmänna
serviceinrättningar samt större arbetsplatser i Mangskogs socken genom åren
Typ Buch
Autor Hans-Elof Bryntesson
Ort
Verlag
ISBN
Datum

[Karlstad?]
Hans-Elof Bryntesson
978-91-983069-7-2
2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Kurztitel Från 48 till 1
Hinzugefügt am 16.11.2021, 14:34:20
Geändert am 18.11.2021, 13:21:56

Tags:
Lokalhistoria, Sverige-- Värmland -- Mangskog

101 Från storm till terror : individuella och kollektiva reaktioner vid
samhällskriser
Typ Buch
Autor Ann Enander
Ort Lund
Verlag Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-12804-7
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung När samhället drabbas av en kris ställs människor inför olika problem och
utmaningar. Vid naturkatastrofer kan det handla om skräckfyllda upplevelser och
förstörelse av den kända miljön. Andra krissituationer är diffusa och skapar
osäkerhet, såsom toxiska utsläpp eller spridning av svår smitta. Våldshandlingar
har direkta effekter i form av skador och förstörelse, men kan även hota vår
känsla av trygghet och tilltro till samhället. Från storm till terror ger en överblick
över individuella och kollektiva reaktioner i samband med svåra händelser samt
en inblick i de särskilda utmaningar som olika typer av samhällskriser kan
innebära. Bokens frågor berör alla som har en roll i samhällets krishantering,
såväl studenter som yrkesverksamma, men även den som är allmänt intresserad
av krisberedskap och människans förmåga att hantera svåra påfrestningar.
Kurztitel Från storm till terror
Hinzugefügt am 3.11.2021, 15:14:58
Geändert am 8.11.2021, 13:44:25

Tags:
Katastrofberedskap, Krishantering, Samhällsplanering

Notizen:
Upplaga 1

101 Genealogi : år: 2020
Typ Buch
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Autor Helena Lie
Ort Malmö
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Pequod Press
978-91-86617-60-8
2021
libris.kb.se

Zusammenfassung Helena Lies debutdiktsamling är en berättelse om arv, trauma, våld, sorg. När
det genetiska arvet används som tröst och förklaring inför ett våld man själv
åsamkats, kan det samtidigt vändas till en krampaktig insikt om det egna arvets
obönhörlighet. Eller finns det en väg ut ur denna förtvivlade determinism?
Kurztitel Genealogi
Hinzugefügt am 16.11.2021, 15:07:24
Geändert am 18.11.2021, 13:23:03

101 Ghettobröder
Typ Buch
Autor Sammy Jeridi
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Malmö
Bokfabriken
978-91-7835-827-4
2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 22.11.2021, 16:56:13
Geändert am 24.11.2021, 11:16:02

101 Gör skillnad! : från klimatångest till handlingskraft
Typ Buch
Autor Johanna Nilsson
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Maria Soxbo
Emma Sundh
[Stockholm]
Norstedts
978-91-1-309767-1
2019
libris.kb.se
Gör skillnad!
16.11.2021, 14:21:34
18.11.2021, 13:24:33
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Tags:
Hållbar utveckling, Hållbar livsstil, Klimatförändringar, Miljöfrågor

101 Hederns smala väg
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Annika Thunberg
Lerum
Visto förlag
978-91-7885-094-5

Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Året är 1907 när den självsäkra och levnadsglada Florence möter den jordnära
och stillsamma Olivia då de börjar på en handelsskola. Två unga kvinnor från
olika samhällsklasser, som vill något mer med sina liv än som var vanligt vid
den tiden. Florences väg korsas av den karismatiske journalisten Sten, som hon
har svårt att värja sig mot. Drömmar och förhoppningar kommer att kullkastas
både genom egna beslut och den tidens hederskultur, då föräldrarna hade en
närmast oinskränkt makt över sina döttrar. Handlingen sträcker sig över ett drygt
decennium och under en tid då Europa drabbas av första världskriget ochspanska
sjukan. Berättelsen tar sin början i Florences hemstad Göteborg, men den tar
oanade vägar till den dalsländska landsbygden, Norge och Frankrike. [Elib]
Hinzugefügt am 16.11.2021, 14:25:44
Geändert am 18.11.2021, 13:25:38

Tags:
Sverige, Unga kvinnor

Notizen:
Första upplagan

101 Herman i Falla : en mästerlig träsnidare
Typ Buch
Autor Agneta Bergqvist
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

[Arvika]
Agneta Bergqvist
978-91-85957-25-5
2020
libris.kb.se

Kurztitel Herman i Falla
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Hinzugefügt am 16.11.2021, 14:18:30
Geändert am 18.11.2021, 13:26:41

Tags:
Konsthantverk, Konsthantverkare, Olofsson, Herman, d. 1974, Träkonsthantverk, Träsnidare

101 Herrsjötorp i mitt hjärta : och bygden Bjurtjärn där jag växte upp
Typ Buch
Autor Birgitta Westholm
Ort
Verlag
Datum
Bibliothekskatalog

[Storfors]
[Birgitta Westholm]
2018
libris.kb.se

Kurztitel Herrsjötorp i mitt hjärta
Hinzugefügt am 16.11.2021, 14:27:03
Geändert am 18.11.2021, 13:27:51

Tags:
Lokalhistoria, Bondgårdar, Sverige-- Värmland -- Storfors

Notizen:
Första upplagan

101 Hjärtat
Typ Buch
Autor Daniel Bergman
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Bokförlaget Polaris
978-91-7795-629-7
2021
libris.kb.se

Zusammenfassung Daniel Bergman, ambulanssjuksköterska och filmare, debuterar som författare
med en bultande historia om ett hjärta som ständigt gör sig påmint, både i bildlig
och bokstavlig bemärkelse. Hjärtat är skriven till en djupt älskad dotter,
skrivet med en nerv som gör boken till en hisnande läsning.
Hinzugefügt am 29.10.2021, 18:12:19
Geändert am 24.11.2021, 11:16:59
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101 Hur gick det till ? Hur blev jag präst? : erinringar 50 år efteråt
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am

Margareta Brandby-Cöster
Stockholm
BoD - Books on Demand
978-91-7851-825-8
2020
libris.kb.se
Hur gick det till ?
16.11.2021, 14:20:03

Geändert am 18.11.2021, 13:29:08

Tags:
Brandby-Cöster, Margareta, 1947-, Kvinnliga präster, Svenska präster

101 I Fred och Örlog
Typ Buch
Autor Gustaf von Hofsten
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Breakwater Publishing
978-91-86687-70-0
2021
libris.kb.se

Zusammenfassung En sofistikerad sjöhistorisk bok, lättläst, intressant och fylld med
häpnadsväckande och dramatiska berättelser och humoristiska episoder.
Hinzugefügt am 12.11.2021, 14:36:27
Geändert am 24.11.2021, 11:18:17

101 I tosaforornas värld : Gustav berättar
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Buch
Barbro Klein
Stockholm
Carlssons
978-91-89063-95-2

Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Författaren Barbro och huvudpersonen Gustav är dotter och far. Barbro arbetade
i fyrtio år med boken men avled innan hon hann avsluta den helt. Boken utgår
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från fader Gustavs förråd av berättelser, ordstäv, citat från länge sedan döda
smålandsgubbar och -kärringar, imitationer, parodier, ramsor, öknamn,
smeknamn, vaggvisor, sjömansvisor och lekar.
Kurztitel I tosaforornas värld
Hinzugefügt am 1.11.2021, 14:01:11
Geändert am 9.11.2021, 09:09:10

Tags:
Sverige, Sverige-- Stockholm, Sverige-- Småland, Familjer, Sjömän, Stad och land, Arklind, Gustav,
1907-1985, Berättande, Hamnarbetare, Traditioner

101 Industribanor i Värmland
Typ Buch
Autor Janis Priedits
Ort Malmö
Verlag Stenvalls förlag
ISBN 978-91-7266-204-9
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

2020
libris.kb.se
16.11.2021, 14:24:40
18.11.2021, 13:30:11

Tags:
Sverige-- Värmland, Järnvägar-- historia, Järnvägar, Smalspårsbanor

101 Järnet kring Hornsö : Fogelfors bruk, Fredriksfors hammare, Carlsfors
bruk
Typ Buch
Autor Lars Järned
Ort [Jönköping]
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Anzahl der Seiten
Hinzugefügt am
Geändert am

Lucid information
978-91-519-6232-0
2021
libris.kb.se
Järnet kring Hornsö
111
1.11.2021, 16:51:48
18.11.2021, 13:31:22
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Tags:
Järnbruk-- historia, Carlsfors bruk, Fogelfors bruk, Fredriksfors hammare, Hornsö masugn, Masugnar,
Stångjärnshammare, Sverige-- Småland -- Kalmar län

101 Johan Anders Linders Minnen : om människor och kulturliv i 1800-talets
Umeå Volym 1 Del I-II
Typ Buch
Autor
Autor
Autor
Autor

Johan Anders Linder
Roger Jacobsson
Lars-Erik Edlund
Robert Eckeryd

Ort Umeå :
Verlag Kungl. Skytteanska Samfundet ;
ISBN 978-91-89244-06-1
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Johan Anders Linder tjänstgjorde som präst, först som komminister och sedan
som vicepastor, i Umeå landsförsamling från 1823 fram till sin död 1877. Han
var en mångsidig och rastlöst verksam person med breda intressen, och liknar på
många sätt de präster man vid den här tiden möter på den svenska landsorten.
Under senare delen av sitt liv sammanställde Linder en biografisk skildring, sina
Minnen, omfattande elva delar (del I–XI) om drygt 2 800 handskrivna sidor. I
denna första volym återfinner vi de två första delarna av handskriften. Del I,
"Minnen från Barna- och Ungdoms åren", utgör Linders nedtecknade
hågkomster från åren 1783–1813, där förordet daterats den 19 juni 1841. En del
barndomsminnen förmedlas. Vi får följa Linder på hans bildningsresa som tar
honom till olika skolor: katedralskolan i Uppsala, Piteå trivialskola, Härnösands
gymnasium samt åter till Uppsala, där han först avlägger juniors- och
pedagogiexamen och senare skrivs in på det då nyinrättade seminariet för
prästerlig utbildning. Linder prästvigs så småningom i Finska kyrkan i
Stockholm 1809. Han möter under denna intellektuella resa många människor,
t.ex. lektorn, sedermera biskopen Carl Gustaf af Nordin i Härnösand, den
originelle teologen och naturforskaren Samuel Ödmann i Uppsala, vilken också
var direktor för seminariet för prästerlig utbildning, och – i samband med ett
besök hos mostern Margareta i Sala – mamsell Fredrica Christina Fant, som
kommer att bli hans andra hustru. Vi följer sedan Linder till hans första
prästtjänster, som adjunkt hos komminister Mellin i Skellefteå och senare som
den förste kapellpredikanten i Norsjö. Han gifter sig 1811 med Charlotte
Eurenius, som emellertid redan året därpå avlider. Linder skriver (I: 197 f.) i
anslutning till dödsfallet: "Emedlertid fann jag snart att det icke var, eller skulle
blifva godt att vara allena. Och vid tanken på ett val af sällskap, var det
naturligtvis altid Fredrica som visade sig i förgrunden af den Tafla som det
vaknande hoppet målade. Hvilken annan skulle jag väl hafva kunnat tänka på,
efter hvad som oss emellan förut förefallit, och med den ömsesidiga varma
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tillgifvenhet, som hvarken afståndet, eller andra förhållanden kunnat försvaga!"
Fredrica och Johan Anders återförenas och vigs. (Fortsättningen återkommer i
nästa volym av Linders Minnen, som alltså innehåller handskriftens del III–V.) I
senare delen av volymen – del II av handskriften – får vi ta del av en
levnadsteckning över framlidna hustrun Fredrica Christina. Texten inleds med
att ”Mamma”, som hon kallas, efter en lång tids sjukdom avlider i början av
januari 1840. Ett antal kondoleansbrev relateras, ett flertal från hennes
ungdomsvänner men också t.ex. ett från Margreta Olofsdotter i Storliden,
Norsjö, vilket av Linder sägs visa "prof på en obildad quinnas förmåga att enkelt
och hjertligt uttrycka sig" (II: 47). Linder återger dessutom en minnesdikt som
"professor Gfm", alltså av Anders Abraham Grafström, låter publicera. Därefter
följer utdrag ur den självbiografi Fredrica börjat sammanställa. Åtskilliga brev
citeras sedan, många av dem utbytta mellan Fredrica och hennes släktingar och
vänner i trakten av Västerlövsta (Heby) och Sala. Breven omspänner tiden
1804–13. Johan Anders Linder finner att Fredricas brev "vittna om samma
förmåga att uppfatta och behandla de ämnen som varit föremål för hennes
uppmärksamhet eller tangerat hennes hjerta" (II: 217). Här återfinns även en hel
del av Fredricas dikter. Denna del illustrerar olika typer av kvinnligt skrivande –
brev, självbiografiskt skrivande, lyrik – från 1800-talets förra del.
Utgivningsprinciper samt utgåvans person- och ortregister Huvudprincipen i
denna utgåva är att texten i handskriften återgivits diplomatariskt, alltså i
enlighet med handskriften så långt detta är möjligt. Handskriftens sidor följs
sålunda i utgåvan, vilket innebär att vissa sidor är längre än andra. Text som
återfinns i noter har enligt praxis satts i mindre stil i utgåvan, även om så inte är
fallet i handskriften. Också vad gäller återgivandet av radbrytning, indrag som
anger nya stycken, stavning av ord och namn, förkortningar och symboler –
cirkumflexer, tecken för noter och andra specialtecken, t.ex. för skålpund – har
vi noggrant följt handskriften. På några ställen har emellertid en senare hand
tillfogat t.ex. en uppgift om månad. Sådana senare tillfogade uppgifter medtas
inte i utgåvan. I utgåvan rättade läsarter i texten finns men är inte många. På ett
ställe står t.ex. i ett radslut dictio, vilket vi återger dictio[n]. Uppenbara skrivfel
korrigeras för att skapa större läsbarhet. På ett ställe har Linder exempelvis
skrivit nän, men av sammanhanget framgår att han avser än och det är denna
form som återfinns i utgåvan. När en ändrad ordföljd av Linder markerats
genom numrering, återges textstället utan kommentarer med den av Linder
korrigerade ordföljden. En kustos – dvs. ett ord eller en stavelse som är placerad
längst ned på en sida och är identisk med det ord eller den stavelse som står
överst på nästa sida – återges inte eftersom det skulle störa läsningen. Linders
radbrytning följs som sagt i princip utgåvan igenom. Ibland har dock Linder med
siffror markerat att orden på en viss rad skall föras över till en annan rad, varvid
vi väljer att återge texten på det sätt som Linder avsett. Av Linder markerade
indrag vid nya stycken återges som redan angivits konsekvent, även om det inte
alltid varit helt enkelt att här tolka handskriften. Någon gång kan det vara svårt
eller omöjligt att uttyda ett enskilt ord eller något parti i handskriften. Detta
markeras med [svårläst ord] eller [svårläst parti]. När vissa delar av ordet går att
tolka, skriver vi i utgåvan två[svårläst]; med detta sista menas att det initiala två
har kunnat tolkas medan den eller de bokstäver som sedan följer är svårtolkade.
Vid rimliga läsningar där vi dock inte anser oss helt säkra, infogar vi [osäker
läsning] direkt efter det lästa ordet. Ibland finns luckor i handskriften som beror
på fysiska skador; dessa ställen markeras i utgåvan med [lucka]. Redaktionella
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noteringar av detta senare slag återfinns förvisso inte i föreliggande volym, men
det som här redovisas är alltså de utgivningsprinciper som gäller för utgåvan i
sin helhet. Ambitiösa person- och ortregister avslutar var och en av volymerna,
och ett sammanhållet register för samtliga fem textband kommer dessutom att
återfinnas i den avslutande kommentarvolymen (volym 6). Stort arbete har i
personregistret nedlagts på att identifiera personerna i utgåvan. Individerna är
sorterade på släktnamn – någon gång finns patronymikon – om det är känt.
Identifiering har varit möjlig i de allra flesta fall. Ofta återfinns personerna under
sina fullständiga namn. Men en del gånger möter oss personerna endast under
förnamn, ibland som Mamsell jämte ett följande förnamn, i enstaka fall under
förnamn jämte en initial bokstav för släktnamnet. I dessa senare fall hänvisas
läsaren vidare till det ställe i registret där man finner utförligare upplysningar
om personerna, och ytterligare uppgifter kommer därtill att lämnas i det
avslutande kommentarbandet. Där det av textsammanhanget klart framgår att ett
använt förnamn hänvisar till en person som nyss angivits med sitt fullständiga
namn, upptas förnamnet däremot inte i registret. Med asterisk (*) efter sidnumret
har i registret markerats de personer som inte konkret anges under sina
respektive namn i texten men där man ändå utifrån kontexten kunnat identifiera
dem. I personregistret återfinns uppgifter om fullständigt namn, levnadsår,
födelseorter och dödsorter, samt yrken, hederstitlar (men inte ordnar), eventuell
bördstitel, samtliga giften, ingifta makars namn och ingiftas titlar. Inom parentes
har i vissa fall förklaringar av kontextuell art tillfogats, såsom informationen om
att Brita Maria Alenius var Johan Anders Linders mor. Byar anges i
personregistret tillsammans med sockennamnet, och om endast ett ortnamn
nämns, är det fråga om en socken eller stad. För socknar vars namn återfinns på
flera ställen i Sverige, lämnas dessutom, inom parentes, uppgift om landskap,
och för utländska orter anges aktuellt land utifrån vår tids gränser. Vissa
noteringar återfinns inom hakparenteser, t.ex. vid felaktigheter eller alternativa
skrivningar som finns i Linders handskrift. Ett antal fiktiva personer, såsom
teaterkaraktärer, har sammanförts i ett separat register, vilket placerats efter
personregistret. I ortregistret till sist finner man samtliga orter som nämns i
utgåvan. Förutom byar och städer upptas här både mindre och mindre väl
preciserade platser. Indexeringen sker genom angivande av nutida stavning. Vid
byar uppges sockentillhörighet. Om enbart ett ortnamn nämns är det fråga om
namnet på socken eller stad. Med asterisk (*) efter sidnumret har i registret
markerats orter som inte konkret i texten anges med sina namn men där orterna
ändå utifrån kontexten kan identifieras. t.ex. hufvudstaden för Stockholm.
Information inom parentes utgör förklaringar av olika slag – det kan sägas att en
viss lokal är en sjö exempelvis – medan det som skrivs inom hakparenteser är
stavningsvarianter eller noteringar om felaktigheter i Linders handskrift.
Kurztitel Johan Anders Linders Minnen
Hinzugefügt am 18.11.2021, 15:09:38
Geändert am 18.11.2021, 15:10:02

Tags:
Sverige-- Västerbotten -- Umeå, Präster, Linder, Johan Anders, 1783-1877
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101 Judar och andra Malmöbor 1933-1951
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Arne Järtelius
Malmö
Kira förlag
978-91-87875-42-7

Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Början sker med mottagandet av enskilda judiska flyktingar från Tyskland, slutar
gör det med att Sverige 1952 får religionsfrihet och att judarna med det fritt
kunde välja om de fortsatt ville tillhöra en judisk församling eller inte. Under
den tiden händer i Malmöförsamlingen sådant som hela tre byten av rabbin,
inrättandet av ett permanent ungdomsläger i Tjörnarp, mottagandet av flera
tusen
Hinzugefügt am 1.11.2021, 14:34:29
Geändert am 18.11.2021, 13:32:17

Tags:
Sverige-- Skåne -- Malmö, Judar-- historia

101 Jude i Sverige : en antologi
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Daniel Pedersen
[Stockholm]
Judisk kultur i Sverige
978-91-984808-7-0

Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Jude i Sverige är en antologi som samlar 29 texter där skribenterna reflekterar
över vad det innebär att vara jude: bidragen berör den judiska identiteten,
historien, traditionen, religionen och hur det är att leva som jude och judiskt i
Sverige.
Kurztitel Jude i Sverige
Hinzugefügt am 1.11.2021, 14:27:31
Geändert am 18.11.2021, 13:33:50

Tags:
Sverige, Judendom, Judar-- historia, Judar-- sociala aspekter
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101 Kjell Westling & musiken
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Ylva Mårtens
[Stockholm]
Gidlunds förlag
978-91-7844-450-2

Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Exposé över Kjell Westling, en gudabenådad multiinstrumentalist som bland
mycket annat lyfte den progressiva musikrörelsen på 70-talet. Med bidrag från
familj, vänner och medmusikanter. Kjell Westling blir ett prisma genom vilket
ett svenskt kulturliv bryts och återges i klara färger.
Hinzugefügt am 28.10.2021, 14:12:52
Geändert am 18.11.2021, 13:42:28

Tags:
Sverige, Tonsättare, Musiker, Westling, Kjell, 1942-2010

101 Kokain
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Pascal Engman
Stockholm
Bookmark
978-91-89298-53-8
2021
libris.kb.se
KOKAIN är den fjärde, fristående delen i Pascal Engmans serie om
polisinspektör Vanessa Frank. I denna hisnande, mörka thriller skildras de
mänskliga kostnaderna av droghandeln men också det okuvliga hoppet om att
kunna ge en bättre värld till sina barn.

Hinzugefügt am 22.11.2021, 17:00:08
Geändert am 24.11.2021, 11:39:53

Tags:
Narkotika, Frank, Vanessa (fiktiv gestalt), Gängkrig

101 Lärare i uppror
Typ Buch
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Autor Fredrik Lundin
Autor Max Entin
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Erika Rodin
Pernilla Wallgren
Linnea Lindqvist
Catarina Thestrup
Alexander Skytte
Verbal Förlag
978-91-89155-52-7
2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung De senaste åren har en proteströrelse vuxit fram bland svenska lärare. Mot
nedskärningar, marknadisering och samhällets svek mot barnen. I
antologin Lärare i uppror berättar röster inifrån den svenska skolan varför de
gjort uppror och vad som måste förändras.
Hinzugefügt am 26.10.2021, 10:30:34
Geändert am 8.11.2021, 13:45:31

101 Liten historia - stor kyss : roman
Typ Buch
Autor Kerstin Strandberg
Ort
Verlag
ISBN
Datum

[Stockholm]
Albert Bonniers förlag
978-91-0-018944-0
2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Det var en gång en bok som hette "Hur ska det gå för Pinnebergs?". Här kommer
nu ett svenskt par, Vanja och Nils. Hurdana är de, liknar de Pinnebergs? Ja, fast
det är lite skillnad ändå för ibland har Nils och Vanja svårt för att berätta
sanningen. Men man kan inte betvivla att de älskar den, sanningen.Författaren är
rätt så säker på att aldrig tidigare har två människors liv skildrats som i "Liten
historia – Stor kyss", titeln på hennes nya roman.
Kurztitel Liten historia - stor kyss
Hinzugefügt am 23.11.2021, 15:53:35
Geändert am 24.11.2021, 11:41:08

Tags:
Sverige-- Skåne -- Lund, Tonårsflickor, Studenter, Parrelationer, Föräldralösa barn, Självmordsförsök,
Skuldsättning
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101 Maktens tal och talets makt : Kunglig maktlegitimering i Erik XIV:s och
Johan III:s tid
Typ Buch
Autor John Edman Ansell
URL http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-451297
Reihe Acta Universitatis Upsaliensis$pStudia historica Upsaliensia 271
Ort Uppsala
Verlag
ISBN
Datum
Heruntergeladen am
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Acta Universitatis Upsaliensis
978-91-513-1280-4
2021
1.11.2021, 12:08:39
libris.kb.se
Maktens tal och talets makt
1.11.2021, 12:08:39
18.11.2021, 13:43:48

Tags:
Sverige, Historia, Erik XIV, kung av Sverige, 1533-1577, Johan III, kung av Sverige, 1537-1592

Notizen:
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2021

101 Människor, mening och motstånd : en vänbok till professor Mats Greiff
Typ Buch
Autor Stefan Nyzell
Autor
Autor
Ort
Verlag

Susan Lindholm
Mats Greiff
Malmö
Malmö universitet

ISBN 978-91-7877-113-4
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Människor, mening och motstånd
Hinzugefügt am 1.11.2021, 14:03:25
Geändert am 18.11.2021, 13:45:20

Tags:
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Sverige, Politik-- historia, Samhällsförändring, Kvinnohistoria, Arbetarhistoria, Socialhistoria, Social
evolution

101 Materiella vändningar : läsningar av Parland, Lispector, Berg och
Byggmästar
Typ Buch
Autor
URL
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Heruntergeladen am
Bibliothekskatalog

Jenny Jarlsdotter Wikström
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-169190
Umeå
Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet
978-91-7855-247-4
2020
27.10.2021, 15:18:38
libris.kb.se

Zusammenfassung The aim of the dissertation is to examine the analytical potential of the
"material turn" within the field of literary studies. In particular, it explores
how theoretical perspectives associated with the material turn may shed light
on the work of four writers: Henry Parland (Finland, 1908–1930), Clarice
Lispector (Brazil, 1920–1977), Aase Berg (Sweden, b. 1967), and Eva-Stina
Byggmästar (Finland, b. 1967). As is demonstrated, however, these works of
fiction and poetry also pose a challenge to the theories of the material turn.
Recognizing this tension, fiction, theory, and poetry are engaged on an equal
footing in an investigation of subjectivity, matter, nature, and their possible
conceptualization. The study begins with an overview of the theoretical
research field, discussing five influential research anthologies of the material
turn published between 2008 and 2015. The introductory chapter also reviews
current research on the material turn in a Swedish context, concluding with a
discussion of reading as an affirmative philosophical practice. The first part of
the dissertation then examines Parland’s novel Sönder (1930) in relation to
object-oriented ontology and feminist readings of the novel. Part two takes
Lispector's Água viva (1973) as its object, discussing it in connection to
critical plant studies and the way plants present themselves in texts. Part three
uses the frameworks of material feminism to discuss themes and motifs in
Berg's lyrical motherhood trilogy (2002–2007). Part four highlights cuteness,
detail-centered aesthetics, nomadism, the pastoral trope, and the forest as a
place of queer resistance in five poetic works (2006–2014) by Byggmästar. In
different ways, the four case studies all center on issues of how the intricate
relation between humans and nonhumans can be explored and expressed in
writing, and what implications artistic exploration may have on an ethical and
political level. As the dissertation concludes, the material turn reassesses many
of the fundamental philosophical categories (i.e. subject and object, nature and
culture, human and nonhuman). The major theorists of the field – Karen
Barad, Jane Bennett, Rosi Braidotti, Elizabeth Grosz, and Timothy Morton –
all stress the need to destabilize given concepts of nature and culture,
establishing matter, materiality, and the environment as agents beyond human
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control. This standpoint, however, has problematic consequences for literary
studies, given that literary scholars work with aesthetic representations created
by humans. If, as many of the above-mentioned theorists assert, nature has its
own powers, can it then be said to write fiction or poetry? If we answer the
question affirmatively, how does this nature-writing-itself into fiction happen?
These complications often lead to analytic aporias, but as the dissertation
argues, such aporetic readings are not discouraging per se. On the contrary, the
aporias or failures produced by the four case studies highlight the need for
even more careful readings of literary as well as theoretical texts, and provide
the grounds for a discussion on the ethical dimensions of reading fiction.
Kurztitel Materiella vändningar
Hinzugefügt am 27.10.2021, 15:18:38
Geändert am 24.11.2021, 11:42:30

Tags:
Litteraturvetenskap, Ekokritik, Berg, Aase, 1967-, Byggmästar, Eva-Stina, 1967-, Genusforskning,
Lispector, Clarice, 1920-1977, Parland, Henry, 1908-1930, Posthumanism

Notizen:
Diss. Umeå : Umeå universitet, 2020

101 Medan vi fortfarande kan : noveller
Typ Buch
Autor Jane Morén
Ort [Stockholm]
Verlag Migra förlag
ISBN 978-91-87867-22-4
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Medan vi fortfarande kan är en samling noveller om människor som lever mitt i
pandemin. Alla handskas med det skrämmande hotet på olika sätt.
Busschauffören Ernesto drömmer om att ett nytt samhälle, sjuksköterskan Oscar
kämpar på akuten, Omar och Marianne som tar hand om de döda, det äldre paret
Costas och Greta som känner sig undanträngda av de yngre. Kommer livet
någonsin att bli som det varit förut?
Kurztitel Medan vi fortfarande kan
Hinzugefügt am 16.11.2021, 15:33:34
Geändert am 18.11.2021, 13:35:09

Tags:
Pandemier
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101 Meningen med landet : min väg till ett jordat liv
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

David Jonstad
Stockholm
Ordfront
978-91-7775-172-4

Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Vad det är som på riktigt skänker livet mening? I vad som närmast kan beskrivas
som en modern motsvarighet till Thoreaus Walden, synar David Jonstad vårt
moderna samhälle i sömmarna med blicken från en missbrukare med självinsikt.
Samtidigt gör han, mellan dagislämning och fårens lamning, ett ödmjukt och
ärligt försök att ringa in vad det är som på riktigt skänker livet mening.
Kurztitel Meningen med landet
Hinzugefügt am 5.11.2021, 15:15:47
Geändert am 18.11.2021, 13:36:32

Tags:
Sverige, Landsbygd, Lantbruk, Stad och land, Jonstad, David, 1977-, Självhushållning

101 Minnen och historier från Lappmarken
Typ Buch
Autor Udtja Lasse
Ort Stockholm
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

Elisabeth Grate bokförlag
978-91-86497-84-2
2021
libris.kb.se
1.11.2021, 16:58:14
18.11.2021, 13:37:53

Notizen:
Första upplagan
Minnen från Varggájaure -- Fem korta historier från Lappmarken
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101 Mitt liv som Sven : jorden runt och ett händelserikt liv i Värmland : Sven
Haglund
Typ Buch
Autor Anders Haglund
Autor Niclas Haglund
Ort [Stockholm]
Verlag [Vulkan]
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

978-91-89179-64-6
2020
libris.kb.se
Sven Haglund växte upp i Östervallskog i västra Värmland. I denna livsskildring
får vi följa med i berättelser från krigsåren, resor jorden runt, bilaffärer,
auktioner och fastighetsmäkleri. Med en stor portion humor får vi bekanta oss
med färgstarka original och dramatiska episoder. Boken sammanfattar en lång
och innehållsrik livsresa. Hårt arbete, starkt driv och bra känsla för affärer är
några av de karaktärsdrag som genomsyrar berättelserna. Du som känner Sven
kommer säkert känna igen dig i en och annan historia.

Kurztitel Mitt liv som Sven
Hinzugefügt am 16.11.2021, 14:23:09
Geändert am 18.11.2021, 13:38:52

Tags:
Sverige-- Värmland, Företagare, Fastighetsmäklare, Haglund, Sven, 1932-

101 Nervösa nationer : två halvprosadikter och en runsten
Typ Buch
Autor Gunnar D. Hansson
Ort [Västra Frölunda]
Ekphrasis
978-91-986257-2-1
2021
libris.kb.se
”Om en miljon lunnefåglar börjar förstå hur det är ställt, varför inte vi? För att
inte tala om elefanterna. Det kommer inte att hålla på så här så värst länge till.
Några smårättelser och sedan är det över.”
Kurztitel Nervösa nationer

Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Hinzugefügt am 23.11.2021, 16:03:36
Geändert am 24.11.2021, 11:43:30
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101 Nordmarken Årjäng förr, Schätte boka
Typ Buch
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

[Årjäng]
Tankesmedjan Årjäng förr
978-91-519-3614-7
2020
libris.kb.se
Nordmarken
16.11.2021, 14:46:40
18.11.2021, 13:55:21

Tags:
Historia, Sverige-- Värmland -- Årjäng

101 Sentient
Typ Buch
Autor Johannes Heldén
Ort Aspudden
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Chateaux
978-91-982344-8-0
2017
libris.kb.se

Hinzugefügt am 5.11.2021, 14:25:28
Geändert am 24.11.2021, 11:44:53

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

Buch
Sara Strömberg
Stockholm
Modernista
9789180230865
2021
libris.kb.se
22.11.2021, 16:28:44
24.11.2021, 11:46:00

Tags:
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Reportrar, Sverige-- Jämtland -- Åre

101 Strängnäs är inte som andra städer : prosa och poesi i Strängnäsmiljö
Typ Buch
Autor Bo Setterlind
Autor Peter Björkman
Ort
Verlag
ISBN
Datum

[Strängnäs]
Strängnäs bibliotek
978-91-980162-5-3
2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Strängnäs är inte som andra städer är ett urval av Bo Setterlinds texter i
Strängnäsmiljö, hämtade från hans romaner, diktsamlingar samt hans
självbiografi. I en särskild bok i boken, Att gå klädd i sol, ryms ytterligare 52 av
poetens älskade dikter. För urval och inledning står litteraturutvecklare Peter
Björkman. Bo Setterlind (1923-1991) är den författare som kanske mest av alla
förknippas med Strängnäs. Bilden av den trettioårige skalden stående i basker
och slängkappa framför dörren till sitt skrivarresidens nära domkyrkan under
skylten ”Bo Setterlind Poet”, reproducerades om och om igen. Den blev
sinnebilden för den romantiske Setterlind, en av 1900-talets mest lästa och
älskade svenskspråkiga poeter.
Kurztitel Strängnäs är inte som andra städer
Hinzugefügt am 23.11.2021, 15:59:19
Geändert am 24.11.2021, 11:47:12

Tags:
Sverige-- Södermanland -- Strängnäs, Setterlind, Bo, 1923-1991

101 Svensk bryggerihistoria. Öltillverkning under 200 år
Typ Buch
Autor Peter Sandberg
Verlag Historiska Media
ISBN 978-91-7789-138-3
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

26 of 46

2022
libris.kb.se
18.11.2021, 15:21:53
24.11.2021, 11:48:12
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101 Svensk idéhistoria : forntid, medeltid, renässans
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

David Dunér
Historiska Media
978-91-87263-17-0
2022
libris.kb.se
Svensk idéhistoria
18.11.2021, 15:20:04
24.11.2021, 10:42:33

101 Svenska palmen
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Signatur
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am

Pelle Sunvisson
Stockholm
Verbal Förlag
978-91-89155-99-2
2021
bestellt
Library Catalog - katalog.ub.uni-kiel.de
4.11.2021, 09:01:09

Geändert am 18.11.2021, 13:40:37

Anhänge
Library Catalog Entry Snapshot
Link to Library Catalog Entry

101 Tack och hej leverpastej : om att vara vän med ett geni och andra texter
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Elisabeth Åsbrink
Stockholm
Polaris
978-91-7795-553-5
2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

30.11.2021, 18:38
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Zusammenfassung Elisabeth Åsbrink är en av våra mest mångsidiga författare, och rör sig utan
ansträngning mellan reportage, krönika, sakprosa och skönlitteratur. Tack och
hej leverpastej är en samling av kortare texter som har varit publicerade i olika
sammanhang, som förord till bokutgåvor, som debattinlägg och krönikor i
dagstidningar och tidskrifter.
Kurztitel Tack och hej leverpastej
Hinzugefügt am 19.11.2021, 12:39:21
Geändert am 24.11.2021, 11:49:10

Notizen:
Första upplagan

101 Vad händer nu? : välfärden efter corona
Typ Buch
Ort [Stockholm]
Verlag Premiss
ISBN 978-91-89077-21-8
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am

2021
libris.kb.se
Vad händer nu?
1.11.2021, 17:23:57

Geändert am 24.11.2021, 11:50:27

Tags:
Sverige, Välfärdsstaten, Välfärd, Coronapandemin 2019-2020

101 Vilka var de? : människorna bakom Karlskogas gatunamn
Typ Buch
Autor Ulla Janson
Ort [Kristinehamn]
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel

Norlén & Slottner
978-91-88503-25-1
2017
libris.kb.se
Vilka var de?

Hinzugefügt am 3.11.2021, 15:20:49
Geändert am 24.11.2021, 11:06:21

Tags:
28 of 46
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Väg- och gatunamn, Biografier, Sverige-- Värmland -- Karlskoga

103 A. Lena Persons hjärtehotell : roman
Typ Buch
Autor Sonja Nordenswan
Ort Hangö
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Litorale
978-952-7224-30-4
2020
libris.kb.se

Kurztitel A. Lena Persons hjärtehotell
Hinzugefügt am 16.11.2021, 15:15:59
Geändert am 18.11.2021, 13:46:54

Tags:
Nostalgi

103 Claire
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am

Buch
Martin Högstrand
[Vasa]
Scriptum
978-952-7005-60-6
2019
libris.kb.se
16.11.2021, 15:21:25

Geändert am 18.11.2021, 13:48:04

Tags:
Kärlek, Konstnärer, Pianister

103 Kabel
Typ Buch
Autor Pia Maria Ahlbäck
Ort Vasa
Verlag Ellips
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ISBN 978-952-7081-15-0
Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 16.11.2021, 15:20:05
Geändert am 18.11.2021, 13:49:08

103 Luleå : de första 400 åren
Typ Buch
Autor Roine Viklund
Autor Curt Persson
Band Bd. 1 + 2
Ort [Luleå]
Verlag [Roines skrivbyrå]
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Luleå
Hinzugefügt am 1.11.2021, 14:49:07
Geändert am 18.11.2021, 14:05:35

Tags:
Städer-- historia, Sverige-- Norrbotten -- Luleå

103 Skugga och svalka
Typ
Autor
Ort
Verlag

Buch
Quynh Tran
[Helsingfors]
Förlaget

ISBN 978-952-333-393-2
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 1.11.2021, 12:11:39
Geändert am 8.11.2021, 13:37:34

103 Sommardrömmen
Typ Buch
Autor Maria Grundvall

30.11.2021, 18:38
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Ort Helsingfors
Verlag Schildts & Söderströms
978-951-52-5039-1
2020
libris.kb.se
Med Sommardrömmen vann Maria Grundvall första pris i romantävlingen Läs
mig! Ur juryns prismotivering: Med lätthet och säkerhet styr författaren sin
huvudperson genom renoveringsprojekt och relationsbekymmer. Komedins
svåra konst behärskas med bravur och vetskapen om människans löjliga
belägenhet balanseras av en envis tro på vänskapen och kärleken.
Hinzugefügt am 16.11.2021, 15:18:10
Geändert am 18.11.2021, 13:50:26

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Tags:
Parrelationer, Trähus, Byggnadsrenovering, Småstäder, Bed and breakfast, Drömmar, Elektriker,
Finland-- Österbotten -- Kaskö, Husbyggnad, Villor

103a51 Snapphanar and power states: insurgency and the transformation of war
in Sweden and Denmark 1643-1645
Typ Buch
Autor Olli Bäckström
Reihe Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in social
sciences and business studies
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Signatur
Nummer der Reihe

Joensuu
University of Eastern Finland
978-952-61-2901-3
2018
P Fk 20581
no 180

Bibliothekskatalog Finna
Sprache eng
Zusammenfassung Snapphanareita ja mahtivaltioita : kansannousu ja sodan muutos Ruotsissa ja
Tanskassa 1643-1645
Kurztitel Snapphanar and power states
Anzahl der Seiten 357
Hinzugefügt am 27.10.2021, 15:14:11
Geändert am 18.11.2021, 13:58:30

Tags:
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Denmark, Sweden, Ruotsi, 17th century, Campaigns, Foreign relations, Foriegn relations, History,
Military, kolmikymmenvuotinen sota, sotahistoria, sotatoimet, Tanska, Thirty Years' War, 1618-1648

Notizen:
Väitöskirja

Att lämna sitt hus
Typ
Autor
Ort
Verlag

Buch
Jerker Sagfors
Göteborg
It-lit

ISBN 978-91-986183-9-6
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Att lämna sitt hus är en sorgesång över en samtid som har för mycket, men ändå
inte kan avstå från att begära mer. Här riktas blicken på det vi lämnar efter oss,
det som alldeles för lättvindigt riskeras att gå förlorat, och på vår oförmåga att
hålla fast vid det som är viktigt, det vi älskar.
Hinzugefügt am 23.11.2021, 15:49:53
Geändert am 23.11.2021, 15:49:55

Tags:
Miljöförstöring, Världens undergång

Notizen:
= 1 Titel

Baby blue
Typ Buch
Autor Bim Eriksson
Ort [Stockholm]
Verlag Galago
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
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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. Bim Erikssons dystopi är en rak neddykning i övervakningssamhällets
mekanismer. En "Kallocain" för 2020-talet som trots sina feministiska övertoner
duger gott och väl att läsa som en spännande och underhållande serieroman för
alla intresserade av konstarten.
Hinzugefügt am 23.11.2021, 10:37:23
Geändert am 23.11.2021, 10:40:23

Tags:
Psykisk hälsa, Motståndsrörelser, Vaccination

Notizen:
= 1 Titel Serienroman

Chanting up the kraftaskalds: an investigation into their image, roles, and
magic / Erik Westcoat
Typ
Autor
Mitarbeiter
Ort

Buch
Eirik höfundur Westcoat
Háskóli Íslands útskriftaraðili útgefandi
Reykjavík

Verlag University of Iceland, School of Humanities, Faculty Icelandic and Comparative
Cultural Studies
ISBN
Datum
Signatur
Extra
Bibliothekskatalog
Sprache
Zusammenfassung
Kurztitel

978-9935-9563-7-8
2021
Wes Dr., IS8-A7891
Book Title: Chanting up the kraftaskalds : an investigation into their image,
roles, and magic.
leitir.is
eng
Ágrip á íslensku: bls. iv, Útdráttur á íslensku: bls. 259-264, Doktorsritgerð
Háskóli Íslands 2021
Chanting up the kraftaskalds

Hinzugefügt am 8.11.2021, 16:16:45
Geändert am 8.11.2021, 16:16:45

Tags:
Ísland, Bókmenntafræði, Doktorsritgerðir, Galdrar, Íslensk bókmenntasaga, Ljóðgreining, Skáld,
Þjóðfræði, Þjóðtrú
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Dagboksanteckningar : du och jag
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am

Fredrik Scheike
Madrid
Primus migrantis
978-84-09-22073-1
2020
libris.kb.se
Dagboksanteckningar
16.11.2021, 15:08:56

Geändert am 16.11.2021, 15:08:56

Framtidens välfärd : hållbar styrning, organisering och ledning
Typ
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Buch
Maria Wolmesjö
Rolf Solli
Lund
Studentlitteratur
978-91-44-15218-9
2021
libris.kb.se

Zusammenfassung I en tid då megatrender som klimatförändringar, pandemier, flyktingströmmar
och demografiska förändringar visar på världens sårbarhet finns det anledning
att fundera över hur det vi kallar välfärd varit, är och kommer att bli.
Kurztitel Framtidens välfärd
Hinzugefügt am 1.11.2021, 17:08:08
Geändert am 1.11.2021, 17:09:18

Tags:
Ledarskap, Framtidsfrågor, Välfärd, Styrning

Notizen:
Upplaga 1

Ghettokungen
Typ Buch
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Autor Sammy Jeridi
Ort Malmö
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Bokfabriken
978-91-7835-669-0
2021
libris.kb.se

Hinzugefügt am 22.11.2021, 16:57:16
Geändert am 22.11.2021, 16:57:16

Tags:
Organiserad brottslighet

Ingmar Bergman: Ich schreibe Filme - Berenberg Verlag
Typ Buch
URL
Verlag
ISBN
Heruntergeladen am

https://www.berenberg-verlag.de/programm/ich-schreibe-filme/
Berenberg
978-3-949203-06-0
27.10.2021, 09:57:25

Zusammenfassung Sein langes kreatives Leben über führte Ingmar Bergman Arbeitstagebücher:
kleine Spiralhefte, in denen er erste Entwürfe seiner Geschichten
niederschrieb und auch während der Arbeit an einem Film oder Buch weiter
Notizen machte. In seinen autobiografischen Texten zitiert er ab und zu aus
diesen Notizen – ansonsten blieben sie zu seinen Lebzeiten unveröffentlicht.
Diese Auswahl aus den Heften bietet nun einen einzigartigen Einblick in
seinen kreativen Arbeitsprozess, zeigt aber auch den Menschen und Künstler
Bergman noch einmal ganz neu. Hier haben wir teil an einer besonderen Form
des autofiktionalen Schreibens, das stets um den eigenen Schaffensprozess
kreist. Und so ist es nicht zuletzt ein Bericht darüber, wie ein großer Künstler
seine unvergesslichen Geschichten und Bilder zum Leben erweckt.
Hinzugefügt am 27.10.2021, 09:57:25
Geändert am 27.10.2021, 09:58:17

Notizen:
= wir haben die schwedische Ausgbae

Anhänge
Ingmar Bergman: Ich schreibe Filme - Berenberg Verlag

Inspel och motlägg : fotboll och samhälle : 1956-2005
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Typ Buch
Autor Torbjörn Lindqvist
Ort
Verlag
ISBN
Datum

[Rimforsa]
Almlöfs förlag
978-91-985939-3-8
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Fotboll och samhälle 1956–2005. Om Kisa bollklubbs utveckling, men också
om kummunala händelser i Kinda under 1900-talets andra hälft. Författaren
Torbjörn Lindqvist har granskat dagböcker, tidningsklipp,protokoll och
lokalhistoria, och kombinerat detta med egna minnen och ett åttiotal unika
fotografier. Boken är en fristående fortsättning på Fram och tillbaka. Fotbollens
första år i Kisa 1906–1955.
Kurztitel Inspel och motlägg
Hinzugefügt am 1.11.2021, 14:45:39
Geändert am 1.11.2021, 14:49:03

Tags:
Fotboll-- historia, Fotbollsklubbar-- historia, Kisa bollklubb, Sverige-- Östergötland -- Kinda, Sverige-Östergötland -- Kisa

Kritik och ansvar
Typ Buch
Tomas Forser
Mikael Löfgren
Göteborg
Bokförlaget Korpen
978-91-88383-81-5
2020
libris.kb.se
Texter i urval av Mikael Löfgren Tomas Forsers publicistik, men också hans
gärning som lärare och teaterman, präglas av ansvar i ordets dubbla betydelse av
att gå i svaromål : att ta ansvar för sina ord och handlingar, och att besvara den
som frågar eller ifrågasätter.
Hinzugefügt am 16.11.2021, 15:10:16

Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Geändert am 16.11.2021, 15:10:16

Tags:
Kritik

Notizen:
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Första utgåvan

Livet är en strid : månne döden är en vila : berättelsen om Richard Modig
Typ Buch
Autor Arne Modig
Ort
Verlag
ISBN
Datum

[Lidköping]
Lyacon
978-91-89265-02-8
2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Livet har artat sig väl för Richard Modig. Han är socialdemokrat, engagerad i
det nystartade Konsum och har en egen byggfirma. Han är gift med Susanna och
de har tre små barn. Han har kommit ett långt stycke från det enkla soldattorp
där han växte upp. Ändå är han inte nöjd. Han går vidare och på 1920-talet är
han en ledande politiker i Stora Malms kommun utanför Katrineholm. Men
framgången skapar övermod och en dag slår det tillbaka. Skandalen slår ned som
en bomb i bygden när Richard döms till ett långt fängelsestraff för förskingring
av kommunens pengar. Det är vändpunkten i Richards händelserika liv i ett
Sörmland under stor förändring i förra seklets början. Han är en viljestark,
kraftfull och begåvad man med höga ambitioner. Han har förmågan att följa med
i och dra nytta av utvecklingen med arbetarrörelsens framväxt, nya
kommunikationer, växande städer och nya metoder i byggnäring och jordbruk.
Efter avtjänat straff kommer han tillbaka till Katrineholm. Märkt i omvärldens
ögon och ingenting kan bli som förut för honom eller familjen. Han ansåg att
han ofta fått kämpa i motvind. Han valde själv texten till sin gravsten: ”Livet är
en strid. Månne döden är en vila”. Det här är berättelsen om Richard Modigs liv.
Första delen handlar om Richards uppväxt och hans föräldrar, indelte soldaten
Fredrik Modig och hans hustru Charlotta. Andra delen handlar om Richard, hans
hustru Susanna och allt som hände i deras gemensamma liv.
Kurztitel Livet är en strid
Anzahl der Seiten 199
Hinzugefügt am 1.11.2021, 17:00:01
Geändert am 1.11.2021, 17:00:15

Tags:
Sverige-- Södermanland, Modig, Richard

Livgardet 500 år : i rikets tjänst 1521-2021
Typ Buch
Autor Leif Törnquist
Autor Kim Åkerman
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Autor Lars Wikström
Ort [Stockholm]
Verlag
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel

[Livgardet]
2020
libris.kb.se
Livgardet 500 år

Anzahl der Seiten 79
Hinzugefügt am 1.11.2021, 14:08:25
Geändert am 1.11.2021, 14:08:35

Tags:
Sverige, Livgardet-- historia, Säkerhetstjänst
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Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Peter Lucas Erixon
[Sverige] :
Spargo förlag ;
9789180204637
2021
libris.kb.se
Återhållet explosiva texter, starka av mänsklig laddning och omskakande.

Kurztitel Mäkta
Hinzugefügt am 23.11.2021, 10:40:23
Geändert am 23.11.2021, 10:40:23

Notizen:
= 2 Titel

Min aktiva karriär och den radioaktiva
Typ Buch
Autor Kjell Håkansson
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Breakwater Publishing
978-91-86687-72-4
2021
libris.kb.se
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Zusammenfassung Kjell Håkansson har under sin karriär utvecklat ett långsiktigt perspektiv över
energi och miljö. Efter ledande befattningar inom svensk mekanisk, plast- och
gummiindustri blev han vd för Studsvik (före detta AB Atomenergi). Där lärde
han känna forskare och beslutsfattare som präglat de första generationerna av
atomkraften. Kjell Håkansson har under sin karriär utvecklat ett långsiktigt
perspektiv utbildning (2021) över energi och miljö. Efter ledande befattningar
inom svensk mekanisk, plast- och gummiindustri blev han vd för Studsvik (före
detta AB Atomenergi). Där lärde han känna forskare och beslutsfattare som
präglat de första generationerna av atomkraften. I oktober 1991 inviterades han
till en konferens om ”Climate change and Energy Policy” på Los Alamos, det
amerikanska nationella laboratorium där vätebomben utvecklades. Han deltog
aktivt i paneldiskussionerna och fick senare skriva en sammanfattning av sina
inlägg i boken om konferensen. Den är högaktuell i dagens debatt nu, 30 år
senare. Några exempel på hans erfarenheter: Skogsbrukets och sågverkens
mekanisering, höghastighetståg med Ostlänken och nedmontering istället för
utveckling av svensk kärnkraft. Kontakten med hans amerikanske kollega, Alvin
Weinberg, ledde till en analys av miljö och energi för 30 år sedan vilken då
jämförs med nuläget. Med hjälp av David Attenboroughs bok Ett liv på vår
planet söker han en vision för framtiden och applicerar den på Sverige. Han
spekulerar i hur kärnkraften kan bli ett komplement till vatten och sol-/vind i en
långsiktig lösning för Sverige.
Hinzugefügt am 29.11.2021, 11:55:02
Geändert am 29.11.2021, 12:04:40

Min berättelse : Leif Linde, vd Riksbyggen 2012-2020
Typ Buch
Autor
Autor
Ort
Verlag
Datum
Bibliothekskatalog

Håkan Andersson
Leif Linde
[Stockholm]
Riksbyggen
2020
libris.kb.se

Kurztitel Min berättelse
Hinzugefügt am 1.11.2021, 17:24:24
Geändert am 1.11.2021, 17:24:24

Tags:
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Typ Buch
Autor Dennis Magnusson
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Stockholm
Ordfront
978-91-7775-136-6
2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Rafflande berättelse om skrivande, ambition och hämnd den första Sebastian
Lager-deckaren.I Mord enligt manus får vi följa med bakom kulisserna i tvbranschen där konkurrensen i ordets sanna bemärkelse är mördande. Skickligt
undersöker Dennis Magnusson de starka drivkrafter som kan finnas i prestige,
fåfänga och revansch.
Hinzugefügt am 5.11.2021, 15:13:04
Geändert am 5.11.2021, 15:13:07

Tags:
Ensamstående fäder, Försvunna personer, Dramatiker, Poddsändning

Notizen:
= NOMINERAD TILL ÅRETS BÄSTA KRIMINALROMAN 2021 av Svenska Deckarakademin,
sonst keine Rez.

Nu fattar jag
Typ
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Buch
Henric Smolak
Christian von Essen
Lava Förlag
978-91-89261-57-0
2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Podcast-profilerna Henric Smolak (Under Femton) och Christian von Essen
(Heja Framtiden) har sammanlagt intervjuat mer än 500 experter, forskare,
entreprenörer och visionärer. Genom att samla sina insikter i bokform hoppas de
kunna bidra till att överbrygga kunskapsklyftan i samhället. I en tid av snabb
teknologisk utveckling blir de globala utmaningarna samtidigt allt större. Det är
också svårare än någonsin att hänga med. Boken har ett enkelt upplägg: 15 korta
kapitel som var för sig går igenom ett fenomens historia, drivkrafter, nuläge och
framtid, kryddat med tips och inspiration. Vad är egentligen artificiell intelligens
och hur kan det bidra till hållbarhetsarbetet? Hur kommer Internet of Things
förändra våra liv? Vilka möjligheter vilar inom foodtech, fintech,
delningsekonomi, mobilitet, blockchain, edtech och ett mer digitaliserat
vårdsystem? Vad kan man egentligen 3D-printa? Till sin hjälp har författarna ett
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trettiotal av landets tyngsta experter som bidrar med sina spaningar, bland annat
Hélène Barnekow, Johannes Schildt, Heaven Bereket, Anders Borg, Mouna
Esmaeilzadeh, Sara Öhrvall, Judith Wolst, Joakim Jardenberg, Innocent
Mugenga och många fler. Nu fattar jag erbjuder ett enkelt sätt att få en bredare
förståelse för vår digitala samtid och framtid.
Hinzugefügt am 29.10.2021, 09:43:29
Geändert am 29.10.2021, 09:44:03

Notizen:
=Några röster om boken:
"I den här boken får ni en möjlighet att bekanta er med en större del av de krafter som gör om våra liv.
Allt presenterat pedagogiskt och kraftfullt." /Kjell A. Nordström, ekonomie doktor, föreläsare och
författare.
"Genom åren har jag träffat många chefer som känt sig nervösa kring den tid vi lever i och hur man kan
hänga med kring det digitala. I boken "Nu fattar jag" får du en väl genomtänkt överblick över vad det
digitala är och vad det gör med oss. Henric och Christian sammanfattar de viktigaste trenderna
överskådligt och med ett språk som får även den mest ängsliga av oss att hänga med och förstå. Boken
bör vara obligatorisk läsning för ledningsgrupper som vill förstå sin samtid och forma sin framtid."
/Arash Gilan, författare, poddare och vd för marknadsföringsbyrån Viva Media.

Och allt blir återfött : en roman om några människoöden i skuggan av de ryska
härjningarna av staden Norrköping och Vikbolandet sommaren 1719
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am

Buch
Lennart Lidman
Vikbolandet
Lennart Lidman
978-91-527-1003-6
2021
libris.kb.se
Och allt blir återfött
29.11.2021, 12:33:41

Geändert am 29.11.2021, 12:33:42

Tags:
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= ist ein Roman
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Pilot i den Danska brigaden i Sverige under andra världskriget
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Aage Sandqvist
Stockholm
BoD
978-91-7463-148-7

Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

2019
libris.kb.se
1.11.2021, 14:07:09
1.11.2021, 14:07:09

Tags:
Andra världskriget 1939-1945, Militärhistoria, Danska Brigaden, Flygoperationer, Militärflygplan,
Piloter, Sandqvist, Carlo Hjalmar

Skapande liv : en fristadsantologi
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Johanna Lindström
[Göteborg]
Bokförlaget Korpen
978-91-89401-05-1

Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I Skapande liv medverkar tio författare som alla är eller har varit
fristadsförfattare i Sverige. Deras texter återges på svenska och på
originalspråket. De medverkande porträtteras av Ylva Bowes.Medverkar gör Ali
Alibrahim, Ahmad Azzam, Supriti Dhar, Jude Dibia, Khaled Harara, Suzanne
Ibrahim, Dareen Tatour, Ali Thareb, Mukhtar Wafayee och Ghirmay Yohannes.
Kurztitel Skapande liv
Hinzugefügt am 23.11.2021, 16:02:19
Geändert am 23.11.2021, 16:02:19

Tags:
Flyktingar, Journalister, Konstnärer, Författare, Politisk förföljelse

Notizen:
Första utgåvan
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Socialt arbete i ett mångkulturellt Sverige : migrationens bidrag till
folkhemmet
Typ Buch
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Ali Hajighasemi
Jørgen Straarup
Stockholm
Liber
978-91-47-14058-9

Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Boken gör nedslag i en förändringsprocess som framtidens socialarbetare och
andra anställda inom ordningsmakt, vård, skola och omsorg behöver ta till sig.
Författarna belyser sidor av migrationen som faller vid sidan av brännpunkterna
i den aktuella politiska debatten. Framåtriktning kännetecknar perspektiven och
med stöd i aktuella forskningsdata ställs frågor om effekter av migration.
Kurztitel Socialt arbete i ett mångkulturellt Sverige
Hinzugefügt am 1.11.2021, 17:23:17
Geändert am 1.11.2021, 17:23:17

Tags:
Sverige, Välfärdsstaten, Migration, Mångkulturella samhällen, Kulturmöten, Socialt arbete, Social
integration, Folkhemmet

Notizen:
Första upplagan

Sorgen gestaltad : svensk gravskulptur och dess skulptörer
Typ Buch
Autor Berit Linden
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

[Lund]
Palmkrons
978-91-88785-12-1
2021
libris.kb.se

Zusammenfassung Nästintill gömd och bortglömd - inte minst av konsthistorien - finns en konst i
form av gravskulptur på våra svenska begravningsplatser. Författaren har under
en följd av år inventerat och studerat det kulturhistoriska arv som utgörs av
specialbeställd skulpturutsmyckning av privata gravar och gravanläggningar i
Sverige. Denna dolda konstskatt möter innanför dessa pärmar.

30.11.2021, 18:38

Zotero-Bericht

44 of 46

zotero://report/library/items?itemKey=ZL5LT6SM,AIM6KXUK,QU...

Kurztitel Sorgen gestaltad
Hinzugefügt am 1.11.2021, 16:48:35
Geändert am 1.11.2021, 16:48:38

Tags:
Sverige, Gravkonst, Gravskulpturer, Kyrkogårdskonst, Skulptörer

Notizen:
Första upplagan

Transformativa möten : Nationalmuseum i ett feministiskt perspektiv
Typ Buch
Autor Margareta Gynning
Ort [Stockholm]
Verlag Nationalmuseum
ISBN 978-91-7100-907-4
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Transformativa möten – Nationalmuseum i ett feministiskt perspektiv fokuserar
på vad det betyder att vara människa då och nu och hur möten med konstverk
kan förändra våra liv. Margareta Gynning, 1:e intendent, pedagog och forskare,
berättar om några av de feministiska pionjärprojekt som hon bedrivit på
Nationalmuseum under de senaste fyrtio åren i samarbeta med museets
besökare, nutida konstnärer och skådespelare. Framför allt är det olika aspekter
av den visuella kulturen kring sekelskiftet 1900 som hon har ägnat sig åt. Ny
forskning presenteras, främst kring kroppsspråk och hierarkier, kvinnliga
konstnärer och nationalism.
Kurztitel Transformativa möten
Hinzugefügt am 1.11.2021, 16:43:23
Geändert am 1.11.2021, 16:47:25

Tags:
Sverige-- Stockholm, Nationalmuseum, Kvinnliga konstnärer, Feminism och konst, Konstmuseer,
Konst-- genusaspekter, Kvinnor i konsten

Vad är fel med ojämlikhet?
Typ Buch
Autor Anders Hansson
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Ort Göteborg
Verlag Daidalos
978-91-7173-638-3
2021
libris.kb.se
Det här är en bok om de moraliska skäl vi har att invända mot ojämlikhet. Men
det är lika mycket en bok om hur vi bör se på samhället. Anders Hansson
argumenterar för att vi bör se på samhället som ett samarbetssystem som ska
vara till allas fördel. Med denna utgångspunkt kan vi utvärdera samhällets
institutioner i termer av rättvisa och förstå varför vi bör bry oss om jämlikhet.
Men samtidigt har vi ofta lätt att hitta ursäkter för att se till vårt egenintresse.
Hansson visar varför vi då bör tänka till en gång till. Han granskar uppfattningar
om egendom, förtjänst, marknader och rättigheter som är kritiska till
jämlikhetsidealet och visar att vi skulle kunna göra bättre ifrån oss om vi vore
mindre upptagna av vad som är till vår egen fördel. En bra start är att ta idén om
samarbetsprojektet på allvar och fundera över vad som krävs av oss som
medborgare i en demokrati. Anders Hansson har skrivit en rad böcker om
moralfilosofi. På Daidalos har han tidigare gett ut "Aristoteles etik" (2016), "Vad
vi har mest skäl att göra: Derek Parfits moralfilosofi" (2019), och "Vad moralen
kräver: Att argumentera om rätt och fel" (2020). Han har även översatt Derek
Parfit, Elizabeth Anderson och H. A. Prichard till svenska.
Hinzugefügt am 19.11.2021, 12:28:51
Geändert am 19.11.2021, 12:28:51

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Vasaloppet : 90 kvinnor & och män i fäders spår
Typ Buch
Autor Henrik Lenngren
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

[Stockholm]
Louise Bäckelin förlag
978-91-7799-354-4
2021
libris.kb.se

Zusammenfassung boken skulle handla om 90 personer med koppling till Vasaloppet. I boken får vi
möta såväl blåbär som elitledsåkare, kvinnor som slogs för sina rättigheter på
sextiotalet, dagens långloppsstjärnor, de som sover i tält innan loppet men också
funktionärerna; repdragare, brytbusschaufförer och chefen för bajamajorna vid
startgärdet. Vasaloppets själ, det magiska, mytiska och historiska, genom nittio
ögonpar. 2022 firar Vasaloppet 100 år. Närmare 600 000 personer har sedan det
första Vasaloppet åkt skidor från Sälen till Mora. Resan är sig aldrig lik. Ibland
utsätts de åkande för vattenfyllda stråk, iskanor och spösnö i bitande sydostvind.
Men de kan också få uppleva soluppgång på myrarna, räls och vind i ryggen.
Vad ska man tänka på före, under och efter loppet för att nå sitt mål och för att få
ut så mycket som möjligt av upplevelsen? Kan man bunkra sömn och är det
viktigt att bygga upp sin mentala kondition? Hur ska man egentligen förbereda
sig timmarna före start den första söndagen i mars? Är det sant att man kan
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trycka i sig trettiofem bullar under ett lopp för att minska energiförlusten? Varför
talas det så tyst om Vasaloppsblues och hur hanterar man alla känslorna efter
loppet? I Vasaloppet 90 Kvinnor och Män i fäders spår fångas det klassiska
loppets själ, det magiska, mytiska och historiska, genom lika många ögonpar.
Boken beskriver ett tvärsnitt av Vasaloppet, från blåbär till elitledsåkare, från
kvinnorna som slogs för sina rättigheter på sextiotalet till dagens
långloppssuveräner; från tältsovare, prylnördar och stakfantaster till repdragare,
brytbusschaufförer och chefen för bajamajorna vid startgärdet. Det är en bok
som förklarar varför så många älskar Vasaloppet, men också ett
inspirationslexikon med tips och knep. Den handlar om nittio skidåkande
kvinnor och män, och om nittio världsberömda kilometer. HENRIK
LENNGREN är frilansjournalist, Norrköpingsbo och Vasalöpare sedan 2009.
Kurztitel Vasaloppet
Hinzugefügt am 1.11.2021, 14:42:38
Geändert am 1.11.2021, 14:45:29

Tags:
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