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FID Nordeuropa Vorauswahl Schweden März 2022

101 1959 : Ingrid och Georg - en kärlekshistoria
Typ Buch
Autor Helena von Zweigbergk
Verlag Norstedts
ISBN 978-91-1-311225-1
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Stockholm i slutet av 50-talet. Ingrid bor med sonen Tom i ett liten lägenhet på
Sankt Eriksplan. Hon är lärarinna på en flickskola och njuter av att bestämma
över sitt eget liv. Hon är en välkommen gäst hos väninnan Britt och hennes man
Ingvar, en känd filmproducent, som har fina bjudningar med spännande gäster.Så
träffar hon Georg, en ung ambitiös journalist, som just flyttat till stan och har
stora drömmar om modernitet och ett samhälle som utlovar en bättre framtid för
alla.Ingen av dem har egentligen bråttom att binda sig, men när Ingrid blir gravid
gör de vad som förväntas av dem, tar sitt ansvar och planerar för en gemensam
familj. De delar hopp om gemenskap och kärlek, men hyser också båda en stark
längtan efter ett friare sätt att leva. Men hur jämkar man sina förväntningar när
man fortfarande lever i en tid av konventioner och traditioner? Och kan de vara
lyhörda för sina egna och varandras föreställningar?Helena von Zweigbergks
roman levandegör en tid, en stad, och ett par. En kvinna och en man med helt
olika bakgrund, som försöker dela sina drömmar om en ljusare framtid och ett
modernare sätt att leva och älska.
Kurztitel 1959
Hinzugefügt am 7.3.2022, 13:38:08
Geändert am 17.3.2022, 11:10:01

101 2015 : Till asylrättens försvar
Typ Buch
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor

Patricia Lorenzoni
Micke Kinning
Navid Modiri
Stina Nilss
Hynek Pallas

Autor
Autor
Autor
Autor
Autor

Sanjin Pejkovic
Carlos Rojas
Gudrun Schyman
Admir Skodo
Kinna Skoglund

Autor Sanna Vestin
Autor John Washington
Autor Julia Wiklander
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Autor Ali Zardadi
Autor Linda Åkerström
Autor Anna Lundberg
Verlag Verbal Förlag
ISBN 978-91-89155-93-0
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Våra öden förändrades 2015. Vi stod på gator, på tågstationer, i föreningslokaler
och fanns där för våra medmänniskor. Vi kom från olika bakgrunder men
förenades av en tro på ett bättre Sverige och på rätten att söka en fristad från
förtryck, förföljelse och krig. Den här antologin samlar personliga berättelser
och analyser som erbjuder ett försvar för medmänsklighet och solidaritet.
Kurztitel 2015
Hinzugefügt am 16.3.2022, 11:57:14
Geändert am 17.3.2022, 11:11:00

101 Är det nåt särskilt med dig?
Typ Buch
Autor Yvonne De Geer
Verlag Bokförlaget Polaris
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

978-91-7795-671-6
2022
libris.kb.se
Möt Yvonne De Geer, Expressens första kvinnliga nyhetsjournalist. Ett
Pennskaft som mot alla odds lyckats både hitta sig själv och sin väg i livet.
Genom karriären blir hon mött med underdånighet ända tills det visar sig att hon
inte är De Geer av blodet. Då kommer frågorna som stänker av ättika: Är det nåt
särskilt med dig?
Hinzugefügt am 17.3.2022, 12:15:53
Geändert am 25.3.2022, 15:58:53

101 Bortom systemskiftet : Mot en ny gemenskap
Typ Buch
Autor Niklas Altermark
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Magnus Dahlstedt
Verbal Förlag
978-91-89155-91-6
2022
libris.kb.se
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Zusammenfassung Det välfärdssamhälle som skapades i Sverige under 1900-talet har under tre
decennier omvandlats i snabb takt, med urholkade socialförsäkringssystem,
långtgående marknadslösningar inom välfärdens kärnområden och
individualisering av sociala problem. I den här populärvetenskapliga antologin
diskuterar Sveriges ledande välfärdsforskare hur utvecklingen kan vändas och
hur vägarna framåt kan se ut.
Kurztitel Bortom systemskiftet
Hinzugefügt am 16.3.2022, 16:11:18
Geändert am 17.3.2022, 11:12:42

101 Branden
Typ Buch
Autor Johan Bonander
Ort Östmark
Verlag Obundnas
ISBN 978-91-985123-8-0
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 18.3.2022, 10:49:31
Geändert am 25.3.2022, 16:00:19

Tags:
Pappersbruk, Sverige-- Västergötland -- Vargön

101 Brev till mannen
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Buch
Bianca Kronlöf
[Stockholm]
Albert Bonniers förlag
978-91-0-019644-8

Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Komikern och skådespelaren Bianca Kronlöf skriver brev till män hon mött.Om
känslor, sex, våld, maskulinitet. Till den slaka och den hårda. Till pappa och
farfar. Till den ofödde sonen. Till ragget. Till dig som gått på myten och till dig
som aldrig har höjt handen.Är du en av dom?
Hinzugefügt am 15.3.2022, 14:41:46
Geändert am 17.3.2022, 11:14:21

Tags:
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Feminism, Manlighet, Våld mot kvinnor, Män

101 Bröd och mjölk
Typ Buch
Autor Karolina Ramqvist
Ort Stockholm
Verlag Norstedts
ISBN 978-91-1-311223-7
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I Bröd och mjölk skriver Karolina Ramqvist om en ensam flickas uppväxt fylld
av doft, färg och smak. Det handlar om maten som lockar och skrämmer. Hon
minns mandarinerna, det rostade brödet, hur ett av de första orden var
Schwarzwaldtårta. Att en tallrik färdiggräddade pannkakor på diskbänken
betydde att hon skulle vara ensam hemma. Hon minns sin mammas doft, sin
mormors risgrynspudding och första gången hos pappan, hur han lagade en
perfekt middag till henne. Vem var hon? Hur blev hon? Hon spårar sin uppväxt i
minnena av människorna, och maten, den som kan fylla hela hennes sinne och
samtidigt hotar att förtära henne. I centrum står matsalsbordet som gått i arv, ett
bord tänkt för stora middagar, som hon oftast suttit vid ensam. Hon har tagit med
sig det till ettan där hon ska bo, varannan vecka med sin lilla dotter. Allt hon vill
är att överkomma besattheten vid mat - och laga en risgrynspudding som dottern
ska vilja smaka.
Hinzugefügt am 7.3.2022, 13:41:10
Geändert am 17.3.2022, 11:28:38

Tags:
Ångest, Mat, Njutning, Uppväxtmiljöer

101 Där var du, större än bokstäverna som bildar ditt namn : Cristinaboken
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Hanna Rajs
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-019482-6

Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I Hanna Rajs första roman står frågeställningen ”jag undrar vad som har
påverkat mig mest: att känna dig eller att förlora dig” i centrum. Berättaren
Hanna har inte ”gått vidare” sedan vännen Cristina dog för snart tio år sedan.
Men varför är det som hände då så närvarande och vad innebär en förlust?
”Cristinaboken” är en vänskapsskildring, en uppväxtskildring och ett försök att
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förstå en sorg som fortsätter.
Kurztitel Där var du, större än bokstäverna som bildar ditt namn
Hinzugefügt am 18.3.2022, 17:19:20
Geändert am 25.3.2022, 16:02:23

101 David den mindre vises protokoll
Typ Buch
Autor Danny Wattin
Ort Stockholm
Verlag Bokförlaget Polaris
ISBN 978-91-7795-742-3
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung David den mindre vises protokoll är en satir över dagens antisemitism bland
unga och handfallenheten inför den från vuxensamhällets sida. Den börjar som
en skälmhistora, men bit för bit kryper allvaret in i berättelser och i Davids liv,
hoten blir alltmer påtagliga och faderns och farfaderns förlamande rädsla ter sig
alltmer logisk.
Hinzugefügt am 17.3.2022, 12:20:03
Geändert am 25.3.2022, 16:03:31

Tags:
Sverige-- Stockholm, Antisemitism, Judar, Unga män, Hot, Nynazism

Notizen:
Första upplagan

101 De ofelbara : historien om tre decennier som förändrade Sverige
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Carl Hamilton
Mondial
9789180020541
2022
libris.kb.se

Zusammenfassung De ofelbara är oumbärlig svensk samtidshistoria för den som vill förstå landet vi
lever i, och ställer den mest brännande politiska frågan: hur styrs egentligen
Sverige?
Kurztitel De ofelbara
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Hinzugefügt am 17.3.2022, 12:26:52
Geändert am 25.3.2022, 16:04:49

101 Den unge Walters lidanden
Typ Buch
Autor Augustin Erba
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-019033-0
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Walter lever ett nervöst liv som chef för ett litet bankkontor när han oväntat blir
befordrad. Huvudkontoret är över inte bara hans ambitionsnivå utan också hans
kompetensnivå.Walter har redan fullt upp med sin frånvarande sambo och de
symtom han ser som tecken på en nära förestående död. Men hur sjuk är han
egentligen? Och hur ska det gå när hans första uppdrag är att åstadkomma ett
öppet kontorslandskap?
Hinzugefügt am 18.3.2022, 17:15:53
Geändert am 25.3.2022, 16:05:48

101 Det delade Sverige : roman
Typ Buch
Autor Jan Warnqvist
Ort [Karlstad]
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Bernhards förlag
978-91-87085-13-0
2019
libris.kb.se
Den unge Rickard och hans kamrater Gösta, Sigurd och Nils reser från
Värmland för att kämpa för demokratin och mot fascismen i den internationella
brigaden i spanska inbördeskriget. Under resan möter de Ingrid som också ska
till Spanien för att arbeta på ett sjukhus. Väl hemma igen efter flera år som
spanienfrivilliga blir de inkallade när andra världskriget bryter ut och de möts av
misstänksamhet. Kamraterna blir indragna i olika dramatiska händelser när såväl
tyska, som brittiska och ryska intressen agerar i Sverige. De konfronteras också
med svenska kollaboratörer som Hugo i Hemliga statspolisen som drivs både av
ideologisk övertygelse och egen ekonomisk vinning.
Kurztitel Det delade Sverige
Hinzugefügt am 18.3.2022, 10:56:44
Geändert am 25.3.2022, 16:07:26

Tags:
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Sverige, Andra världskriget 1939-1945, Spanien, Spanienfrivilliga

101 Djuriska
Typ Buch
Autor Johan Espersson
Ort Stockholm
Verlag Natur & Kultur
ISBN 978-91-27-17031-5
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I tio noveller möter vi människor - inte sällan barn - som bär på hemligheter och
en dunkel längtan och som förhandlar sin tillhörighet till mänskligheten på olika
vis.
Hinzugefügt am 14.3.2022, 10:03:31
Geändert am 17.3.2022, 11:17:07

Notizen:
Första utgåvan

101 Drottninggatan
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Buch
Åsa Erlandsson
Stockholm
Mondial
9789180021302

Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I Drottninggatan berättar den prisbelönta författaren Åsa Erlandsson om fyrtio
sekunder som satte skräck i en hel nation. Boken bygger på intervjuer med
hundratals människor, varav flera berättar för första gången.
Hinzugefügt am 17.3.2022, 12:28:36
Geändert am 25.3.2022, 16:09:01

101 En god man : kriminalroman
Typ Buch
Autor Karin Wahlberg
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Ort [Stockholm]
Verlag Albert Bonniers förlag
ISBN 978-91-0-019530-4
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Det är sensommarseptember och den omtyckte och omvittnat skicklige
barnläkaren Paul Klintman hittas mördad i sitt hem, en skånelänga i Östra Torns
by, i Lunds utkanter. Han skulle ha rest till Falun, för en konferens om vikten av
kroppslig närhet mellan spädbarn och förälder, men kom aldrig i väg. Kollegor
och anhöriga är i chock och kan inte för sitt liv begripa vem som velat livet av
denne gode man. Eller? Står gärningspersonen att finna inom yrkeslivet eller
inom den privata sfären?”Karin Wahlberg, själv läkare, har skrivit en lysande
kriminalroman som kombinerar trivsamt vardagsliv med pulshöjande, krypande
spänning.” /Ingalill Mosander, Aftonbladet
Kurztitel En god man
Hinzugefügt am 18.3.2022, 17:08:02
Geändert am 25.3.2022, 16:10:06

Tags:
Sverige-- Skåne -- Lund, Claesson, Claes (fiktiv gestalt), Sjukhus

101 En människa kan mördas men inte idéer : en biografi över Anna Lindh
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Eva Franchell
[Stockholm]
Albert Bonniers förlag
978-91-0-018049-2
2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Den 10 september 2003 knivhuggs utrikesminister Anna Lindh på varuhuset NK
i Stockholm. Morgonen därpå avlider hon, 46 år gammal. Sorgen förlamar en hel
nation och tanken på hennes två små barn är outhärdlig. Mammor ska inte dö.
Men hennes död innebär också att Sverige och Socialdemokraterna förlorat en
del av sin framtid. Hon kunde ha fortsatt att vara en viktig röst i världen, hon
kunde ha blivit en framgångsrik partiledare. Nu blev det inte så.Journalisten Eva
Franchell var nära vän och kollega till Anna Lindh och i denna första
heltäckande biografi ger hon oss en vital och levande tidsbild av det politiska
1900-talets andra hälft och skildrar den mångsidiga och inte alltid enkla
politikern och människan Anna Lindh."Det är initierat, rakt och ärligt skildrat
(...) Texten landar i den genuina människan Anna Lindh också bortom
världspolitikens scener. En människa kan mördas men inte idéer är en förträffligt
välskriven text om ett liv i demokratins tjänst, men där kärleken till barnen,
kontakten med vännerna sen ungdomen och det övriga familjära alltid finns med
på färden." /Håkan Philipsson, BTJ-häftet

28.03.2022, 17:13

Zotero-Bericht

9 of 50

zotero://report/library/items?itemKey=S94JBWCU,DQLTNQYW,IV...

Kurztitel En människa kan mördas men inte idéer
Hinzugefügt am 18.3.2022, 17:12:21
Geändert am 25.3.2022, 16:11:20

Tags:
Sverige, Politiker, Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, Kvinnliga politiker, Lindh, Anna,
1957-2003

101 Erika Möller – Kärlek och sabotage
Typ Buch
Autor Wilhelm Agrell
Verlag Appell Förlag
ISBN 978-91-986642-2-5
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 17.3.2022, 13:24:05
Geändert am 25.3.2022, 16:21:47

101 Ett ärligt liv : spänningsroman
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Buch
Joakim Zander
[Stockholm]
Wahlström & Widstrand
978-91-46-23774-7

Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung På en våldsam demonstration i Malmö träffar en ung, vilsen juridikstudent en
kvinna som introducerar honom för sina anarkistiska vänner. Deras liv bygger på
radikala och spännande ideal. Men också på stora risker och lögner. Hur långt
kan man gå för att för att få leva som man vill? "Ett ärligt liv" är en bladvändare
om sanning, svek och lockelsen i att leva utanför lagen. Vem är du med?
Kurztitel Ett ärligt liv
Hinzugefügt am 18.3.2022, 17:48:24
Geändert am 25.3.2022, 16:24:19

Tags:
Studenter, Anarkism, Anarkister
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101 Ett fynd att dö för
Typ Buch
Autor Anders de la Motte
Autor Måns Nilsson
Verlag Bokförlaget Forum
ISBN 978-91-37-15973-7
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Andra delen i ”Morden på Österlen”, en serie pusseldeckare där vackra miljöer
och starka karaktärer möter ond bråd död.Det är högsommar på Österlen och den
stora antikmarknaden i Degeberga ska just gå av stapeln, men portarna hinner
knappt slås upp förrän ett brutalt mord på en ökänd antikhandlare chockar
besökarna. Kriminalkommissarie Peter Vinston dras in i fallet trots att han har
semester. Till hjälp får han Tove Esping som arbetar hårt för att bevaka sin
position hos Simrishamnspolisen. Medan den omaka duon utreder mordet
förbereder sig bygden för teveinspelningen av Antikrundan på Gärsnäs slott.
Vinston och Esping inser snart att antikvitetsvärlden är full av excentriska
människor, gamla konflikter och gåtor som är ovanligt svåra att lösa. Frågan är
bara vem som är beredd att döda i jakten på det stora fyndet?
Hinzugefügt am 18.3.2022, 16:56:03
Geändert am 24.3.2022, 08:57:05

101 Göteborgslexikon
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Buch
Lars-Gunnar Andersson
Stockholm
Morfem
978-91-88419-14-9

Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Göteborgslexikon är den mest omfattande ordboken för göteborgskan. Här finns
närmare tusen ord och uttryck beskrivna med betydelser, användning, uttal och
ursprung.
Hinzugefügt am 10.3.2022, 12:56:18
Geändert am 17.3.2022, 11:30:05

Tags:
Svenska språket, Sverige-- Göteborg, Dialekter

Notizen:
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Första upplagan

101 Grindstaden : Från portvakter till gated communities
Typ Buch
Autor Kolbjörn Guwallius
Verlag Verbal Förlag
ISBN 978-91-89155-77-0
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung När rädsla för kriminalitet präglar samhällsdebatten kan gated
communities, grindsamhällen, framstå som
trygghetsskapande. I Grindstaden granskar journalisten Kolbjörn Guwallius de
tendenser till grindsamhällen som finns i Sverige. En internationell utblick och
en historisk tillbakablick som beskriver framväxten av grindsamhällen sätter den
svenska debatten i ett större sammanhang.
Kurztitel Grindstaden
Hinzugefügt am 16.3.2022, 16:13:38
Geändert am 17.3.2022, 11:31:09

101 Grissly
Typ Buch
Autor
Reihe
Verlag
ISBN
Datum

Mons Kallentoft
Zackserien
Bokförlaget Forum
978-91-37-15614-9
2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Om du inte lagt upp det på instagram, har det hänt? Om du inte finns på
instagram, finns du? Om du finns på instagram, kommer du att dö? En känd
influencer hittas dumpad i en container, naken och med Gucciträningsoverallen
och Rolexklockan slängda över liket. Varför vill någon mörda en influencer?
Zack Herry, Deniz och gruppen vid Särskilda enheten förstår direkt att det här
bara är början. Början på ett spel där man inte vet vem som är marionett, och
vem som har den egentliga makten. Där ytlighet och gränslöshet kan förstöra liv.
Som alltid tar Mons Kallentoft upp högaktuella ämnen och gör det till mörk,
grymt utmanande, högoktanig spänning.Grissly är åttonde boken av Mons
Kallentofts hyllade Zackserie löst baserad på Herkules stordåd.
Hinzugefügt am 18.3.2022, 16:56:43
Geändert am 24.3.2022, 08:58:37
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101 Hällristningar i Södermanland : Södermanlands län och södra delen av
Stockholms län
Typ Buch
Autor Sven-Gunnar Broström
Autor Kenneth Ihrestam
Autor Roger Wikell
Ort [Tumba]
Verlag Botark
ISBN 978-91-527-1303-7
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Författarna har under ett 50-tal år inventerat bronsålderns hällristningar i
Södermanland. Nu har vi äntligen sammanställt vårt material till en bok. Denna
innehåller en komplett dokumentation i ord och bild av alla kända hällristningar i
Södermanland. Speciellt kan nämnas den unika hällristningen vid Släbro i
Nyköping som beskrivs noggrant.
Kurztitel Hällristningar i Södermanland
Hinzugefügt am 28.2.2022, 14:24:02
Geändert am 17.3.2022, 11:32:12

Tags:
Hällristningar, Sverige-- Stockholms län, Sverige-- Södermanlands län

Notizen:
Första upplagan

101 I varje grässtrå såg jag en eld
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Buch
Carolina Thorell
[Stockholm]
Albert Bonniers förlag
978-91-0-019380-5

Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung "I varje grässtrå såg jag en eld" är Carolina Thorells nya diktsamling, den sjätte i
ordningen. Dikterna doftar av skvattram och pors. Själva språket känns i
handflatan – förtätat och lekfullt. Vardagsting och tillstånd genomgår
förvandlingar. Livet och döden flätas samman. Sinnligt och exakt skriver Thorell
om att söka nå varandra i språket, kroppen, naturen. Resultatet blir en lyrik som
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lyckas att ständigt överraska. Alltid vackert, men aldrig förenklat.
Hinzugefügt am 18.3.2022, 17:02:00
Geändert am 25.3.2022, 16:26:54

101 Ihågkom oss till liv
Typ Buch
Autor Joanna Rubin Dranger
Ort [Stockholm]
Verlag Albert Bonniers förlag
ISBN 978-91-0-018283-0
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Detektivarbetet för att få veta vad som egentligen hände de släktingar som
”försvann” under andra världskriget förflyttar berättaren och läsaren över tre
kontinenter, men också genom tid och rum. Medan de mördade träder fram i
ljuset, i all sin modernitet och självklara livsvilja, hotar mörkret att sluka den
som kliver in i det.Med sin unika förmåga att enkelt och slagkraftigt skildra vår
existens berättar Joanna Rubin Dranger i ”Ihågkom oss till liv” om det allra
svåraste på ett sätt som både drabbar och ger oss nya insikter.En tecknad
dokumentärroman om smärtan över att bli främmandegjord och avskuren från
sin historia.
Hinzugefügt am 14.3.2022, 10:08:53
Geändert am 17.3.2022, 11:33:55

Tags:
Sverige, Släkter, Europa, Familjer, Förintelsen, Judar, Efterforskningar, Rubin Dranger, Joanna, 1970-

101 Industrinatur : bilder från gruvor och bruk
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Buch
Johan Cederlund
[Falun]
Falu gruva
978-91-639-3668-5

Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Anzahl der Seiten
Hinzugefügt am

2021
libris.kb.se
Industrinatur
85
14.3.2022, 14:32:12

Geändert am 17.3.2022, 11:34:56

28.03.2022, 17:13

Zotero-Bericht

14 of 50

zotero://report/library/items?itemKey=S94JBWCU,DQLTNQYW,IV...

Tags:
Sverige, Gruvor-- historia, Bilder som historiska källor, Bergsbruk i konsten, Bergsbruk-- historia,
Gruvor i konsten, Landskap i konsten

101 Intill | Intimacy
Typ Buch
Autor Tommy Söderlund
Ort Visby
Verlag eddy.se ab :Riksarkivet, Landsarkivet i Visby
ISBN 978-91-639-6725-2
Datum 2018
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 16.3.2022, 11:58:45
Geändert am 17.3.2022, 11:36:54

Tags:
Sverige-- Gotland, Fotokonst

101 Jag och min skugga
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Buch
Anna Bergman
Ekerlids
978-91-89323-44-5
2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I sin självbiografi skildrar Anna sitt brokiga liv med humor och värme som få.
Naket och öppet berättar hon om sin relation till pappa Ingmar som till en början
var mycket ansträngd. Mot slutet av hans liv når de ändå en slags försoning. Och
de får ett fint samarbete under inspelningen av Fanny & Alexander.
Hinzugefügt am 17.3.2022, 12:00:23
Geändert am 24.3.2022, 08:59:56

101 Järnmärkt
Typ Buch
Autor Helén Wigh
Ort Lund
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Verlag Historiska media
ISBN 978-91-7789-273-1
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Värmland, 1858. Efter att ha begravt sin far återvänder Carl till den lilla gruvbyn
Persberg orten fadern flydde från tjugo år tidigare. På sin dödsbädd avslöjade
fadern slutligen sanningen om moderns död. När Carl får veta att modern
mördades, beslutar han sig för att finna den skyldige och utkräva hämnd. Under
falsk identitet tar han sig till Persberg, där han blir vittne till hur en liten flicka
mister livet. Med nöd och näppe lyckas han rentvå sig från alla misstankar och
tar arbete i den djupa gruvan, ovetande om att gruvfältet har varit skådeplats för
flera mörka händelser genom åren. Förbrytare har fått röra sig fritt och ostört
bland arbetarna, tills Carl anländer och utsätter både sig själv och andra för fara i
sin jakt på sanningen. Järnmärkt är en suggestiv spänningsroman som utspelar
sig i de värmländska skogarna under mitten av 1800-talet. Detta är Helén Wighs
strålande och obehagliga debut, som fylls av ljudet av ekande släggor, och där
smutsen aldrig tycks gå att tvätta bort. Med ett skimrande språk förs läsaren till
en miljö fylld av mörker och hemligheter som allt för länge begravts i glömska.
Hinzugefügt am 18.3.2022, 10:57:43
Geändert am 25.3.2022, 16:28:04

Tags:
Hämnd, Mor-sonrelationer, Hemligheter, Efterforskningar, Kvinnomord, Återkomst, Falsk identitet,
Gruvarbete, Sverige-- Värmland -- Persberg

101 K.G. Lindner : den okända historien om svensken som var en av världens
bästa piloter
Typ Buch
Autor Mats Ekdahl
Ort Stockholm
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel

Carlssons
978-91-89065-21-5
2022
libris.kb.se
K.G. Lindner

Hinzugefügt am 21.3.2022, 09:50:46
Geändert am 25.3.2022, 16:29:16

Tags:
Sverige, Piloter, Flygare, Lindner, Karl Gunnar, 1901-1943
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101 Kaffe med mjölk
Typ Buch
Autor Ella-Maria Nutti
Ort [Stockholm]
Verlag Wahlström & Widstrand
ISBN 978-91-46-23746-4
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung En mamma och en dotter. Ett avstånd mellan dom lika långt som mellan
Gällivare och Stockholm. En mamma som har något hon måste säga till sin
dotter, något som inte kan vänta. En lika vemodigt finstämd som skimrande
berättelse om en förälder och hennes barn och om hur de tunnaste trådarna kan
vara de starkaste banden.
Hinzugefügt am 10.3.2022, 13:11:59
Geändert am 17.3.2022, 11:37:49

Tags:
Mor-dotterrelationer, Cancer

101 Kult
Typ
Autor
Autor
Verlag

Buch
Camilla Läckberg
Henrik Fexeus
Bokförlaget Forum

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

978-91-37-15894-5
2022
libris.kb.se
Efter ”Box” kommer ”Kult” – andra delen i Läckberg Fexeus spänningsserie om
det udda utredarparet Vincent och Mina. När en liten pojke försvinner från en
förskola på Södermalm i Stockholm sätts polisinspektör Mina Dabiri och hennes
kollegor åter på prov. De hittar genast likheter med en tidigare barnkidnappning,
som slutade riktigt illa, och förstår att de har med livsfarliga krafter att göra. Allt
pekar dessutom på att fler barn kommer att försvinna. För första gången sedan de
dramatiska händelserna två år tidigare tar Mina upp kontakten med mentalisten
Vincent Walder. Deras relation är lika speciell nu och han visar sig vara
användbar även i denna utredning. Men klockan tickar och när de mest
skyddslösa blir offer – vem kan då rädda dem?
Hinzugefügt am 17.3.2022, 13:30:48
Geändert am 25.3.2022, 16:31:18
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101 Kvinnor bakom kameran
Typ Buch
Autor Majken Magnusson
Ort [Arvika]
Verlag Såguddens museum
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 18.3.2022, 10:54:50
Geändert am 25.3.2022, 16:32:39

Tags:
Lokalhistoria, Kvinnliga fotografer, Sverige-- Värmland -- Arvika

101 Landsförrädare : En berättelse inifrån Moderaterna
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Moa Berglöf
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018682-1
2022
libris.kb.se

Zusammenfassung ”Det är mer än sex år sedan jag lämnade Rosenbad. Jag har sett hur det
politiskasamtalet förvandlats till ett kulturkrig, hur värderingar förhandlats bort
och hur tre ord i ett sommartal på Norrmalmstorg kunde skapa en flodvåg av hat.
’Öppna era hjärtan’, sade Fredrik Reinfeldt, och fastställde inte bara sitt utan
också sin talskrivares eftermäle för åren som skulle följa.” Landsförrädare är
Moa Berglöfs berättelse om livet inifrån Moderaterna; hon börjar som kaxig
nyliberal och slutar som talskrivare till Fredrik Reinfeldt. Därefter väntade ett liv
utanför politiken, trodde hon. Men när partiet öppnade dörrarna mot
främlingsfientliga krafter kunde hon inte längre vara tyst.
Kurztitel Landsförrädare
Hinzugefügt am 18.3.2022, 17:27:29
Geändert am 25.3.2022, 16:36:00

101 Liv i rörelse : Göteborgs befolkning och arbetsmarknad 1900-1950
Typ
Autor
Autor
Ort

Buch
Tobias Karlsson
Christer Lundh
Lund
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Verlag Nordic Academic Press
ISBN 978-91-88909-94-7
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Att bli vuxen, få sitt första jobb, bilda familj, byta bostad och arbete innebär
stora förändringar mellan livets faser, men sådana växlingar beskrivs sällan i
historieböcker. Här undersöker några forskare i ekonomisk historia levnadsbanor
och rörelsemönster hos invånare i industristaden Göteborg åren 1900 1950, och
ger en ingående bild av hur det var att leva då.
Kurztitel Liv i rörelse
Hinzugefügt am 28.2.2022, 14:21:21
Geändert am 17.3.2022, 11:38:48

Tags:
Ekonomisk historia, Sverige-- Göteborg, Familjer, Bostäder, Befolkning, Bostadsmarknaden, Livet,
Socialhistoria, Arbetare-- historia, Arbete-- historia, Historisk demografi, Yrkesval-- historia

101 Lyckans gåta : Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Buch
Carl-Johan Malmberg
[Stockholm]
Wahlström & Widstrand
978-91-46-23612-2

Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung År 2022 är det 100 år sedan "På spaning efter den tid som flytt" fullbordades.
"Lyckans gåta" är en vägvisare in i Marcel Prousts väldiga romansvit, både för
den som bara snuddat vid den eller som läst den tidigare, skriven av en av
Sveriges främsta Proustkännare. Det är en personlig bok, Carl-Johan Malmbergs
egna iakttagelser och minnen av Proustläsning får stor plats. Med en rad olika
ingångar till verket läggs ett pussel som tar fasta på en romanperson, en
textdetalj, en plats, en relation, en idé eller en känsla, och gör utvikningar till en
rad andra verk inom litteraturen, musiken och konsten.
Kurztitel Lyckans gåta
Hinzugefügt am 18.3.2022, 17:51:29
Geändert am 28.3.2022, 12:56:59

Tags:
Fransk litteratur, Proust, Marcel, 1871-1922, Proust, Marcel, 1871-1922. À la recherche du temps
perdu. Svenska
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101 Magnificat : roman
Typ Buch
Autor Linnéa Axelsson
Ort [Stockholm]
Verlag Albert Bonniers förlag
ISBN 978-91-0-019385-0
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung När jag vaknade i rummet i dunklet och tystnaden satt pojken på sängkanten.
Ögonen var större och sorgsnare, märkta av vad de sett, och han var både
bestruken av någonting åldrat och skrämmande och annorlunda än jag mindes
honom, och precis samma nittonåriga pojke som då han försvann.Hon bor
utanför Paris med mannen och deras flicka. En morgon, i ett hotellrum som
hennes vän bokat, sitter pojken som dog när han var nitton år där. Vännen har
bett om en ofattbar tjänst. Under vandringen hem har hon pojken med sig,
liksom allt som hon lämnat i Sverige.Magnificat är en både konkret och mytiskt
färgad berättelse om förälskelse och sorg. Om att söka ett hem i en värld som
förblir främmande.
Kurztitel Magnificat
Hinzugefügt am 14.3.2022, 10:02:00
Geändert am 24.3.2022, 09:00:58

Tags:
Sverige, Mor-dotterrelationer, Frankrike-- Paris, Äktenskap, Vänskap, Sorg, Barndomen, Moderskap,
Minnen, Förälskelse, Tonårspojkar

101 Maktens kvinnor
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Jenny Madestam
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-019514-4
2022
libris.kb.se

Zusammenfassung I hundra år har kvinnor haft rösträtt i Sverige, men vid bara ett fåtal tillfällen har
riksdagspartier letts av kvinnor. Kvinnliga partiledare befinner sig också i ett
påfallande utsatt läge där deras ledarskap och personlighet ofta ifrågasätts, och
förhandlas om. I den här boken antas dessa kvinnors perspektiv. Genom ett unikt
intervjumaterial med både nuvarande och före detta partiledare skildrar Jenny
Madestam upplevelsen av att vara maktens kvinnor.
Hinzugefügt am 18.3.2022, 17:28:20
Geändert am 28.3.2022, 12:58:25
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101 Någon annans tidsfördriv
Typ Buch
Autor Ann Edliden
Ort Stockholm
Verlag Polaris
ISBN 978-91-7795-493-4
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Den goda nyheten är att Petter har potential att bli en perfekt pojkvän. Den
dåliga nyheten är att han inte existerar, men det vet inte Doris om. Än.Någon
annans tidsfördriv är en samtida, smart och medveten underhållningsroman. En
hyllning till chic lit-genren, som inte väjer för att skrapa rejält på den
glamourösa storstadsytan.
Hinzugefügt am 18.3.2022, 10:52:04
Geändert am 28.3.2022, 13:00:52

Tags:
Kärlek, Bedrägeri, Nätdejting

Notizen:
Första upplagan

101 Oleg Penkovskij : spion på avgrundens rand
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Wilhelm Agrell
Stockholm
Appell förlag
978-91-985486-5-5
2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Oleg Penkovskij betraktade sig som kalla krigets främste spion. Hans
uppdragsgivare i väst delade uppfattningen, men var han i själva verket tidens
främste desinformatör?
Kurztitel Oleg Penkovskij
Hinzugefügt am 17.3.2022, 13:24:59
Geändert am 28.3.2022, 13:01:55

Tags:
Ryssland, Spioner, Penʹkovskij, Oleg Vladimirovič, 1919-1963
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Notizen:
Första upplagan

101 Ord från norr: Svensk skönlitteratur på den franska bokmarknaden efter
1945 - Andreas Hedberg - häftad () | Adlibris Bokhandel
Typ Buch
Autor Andreas Hedberg
URL https://www.adlibris.com/se/bok/ord-fran-norr-svensk-skonlitteratur-pa-denfranska-bokmarknaden-efter-1945-9789176351710
Reihe Stockholm Studies in Culture and Aesthetics series.
Verlag Stockholm University Press
ISBN 978-91-7635-171-0
Datum
Heruntergeladen am
Hinzugefügt am
Geändert am

2022
28.2.2022, 14:46:09
28.2.2022, 14:46:09
24.3.2022, 09:04:50

Anhänge
Ord från norr: Svensk skönlitteratur på den franska bokmarknaden efter 1945 - Andreas Hedberg
- häftad (9789176351710) | Adlibris Bokhandel

101 Örnögon
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Sven-Erik Karlsson
[Stockholm]
[Vulkan]
978-91-89219-04-5
2020
libris.kb.se
Skogen är vårt hem skrev Bo Setterlind.Det hemmet finns inte
längre.Timmerbilar kör förbi huset dag och natt.År ut och år in.Skrammel och
dunder, det låter som som stridsvagnar dånar förbi, husväggar vibrerar.Så är det
att bo vid fronten för den stora skogsoffensiven. Ekosystem förändras i grunden;
vi har fått vårt eget Amazonas.- Jag får ångest när jag ser en timmerbil, säger en
bybo. Trots allt finns liv kvar därute.Men då måste man söka.Frysa i iskalla
gömslen, vandra i berg, skida på myrar och isar. Författaren till boken gjorde ett
försök.Ofta i sällskap med en gammal hund.Så efter månaders sökande satt han
där, stilla på en gren – örnen. Med den vilda blicken fortfarande intakt.Det
slutliga mötet.På vägen dit mötte bokens vandringsman vargar, björnar, älgar och
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mystiska väsen.En del autentiska, andra minnen.Drivkraften var hela tiden en
längtan tillbaka till ursprungshemmet – skogen. Sven-Erik Karlsson har varit
verksam som journalist i 25 år med placering på den värmländska
landsorten.Specialitet: reportage och krönikor.Skogsfrågorna har också
engagerat honom som tidningsman. Numera pensionär.Bosatt i Gustavsfors i
Värmlands östra utkant.Mitt i en skogsbygd i snabb förvandling.
Hinzugefügt am 18.3.2022, 10:53:13
Geändert am 28.3.2022, 13:03:18

Tags:
Skogar, Karlsson, Sven-Erik, 1942-, Naturen, Sverige-- Värmland -- Gustavsfors

101 Rastplats för rastlösa. Litteratur, skrivande och självreflektion i tre
transitmiljöer
Typ Buch
Autor Emma Eldelin
Verlag Ellerströms Förlag
ISBN 978-91-7247-674-5
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I Rastplats för rastlösa upprättas förbindelser mellan ett tjugotal litterära verk i
olika genrer och från olika delar av världen som alla utforskar den kreativa
potentialen i att vara i transit – på väg vidare.
Hinzugefügt am 22.3.2022, 11:06:07
Geändert am 28.3.2022, 13:04:46

101 Regalskeppet Kronan : ett vrak berättar
Typ Buch
Autor Lars Einarsson
Verlag Historiska Media
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am

978-91-7789-875-7
2022
libris.kb.se
Regalskeppet Kronan
21.3.2022, 09:45:58

Geändert am 28.3.2022, 13:06:03

101 Resten av verkligheten : utkast till en världsbild : texter 2018-2021
28.03.2022, 17:13
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Typ Buch
Autor Lena Andersson
Ort [Stockholm]
Verlag Polaris
ISBN 978-91-7795-821-5
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I denna krönikesamling från 2018-2021 - från några av de oroligaste och mest
omvälvande åren i svenskt kultur- och samhällsliv - fortsätter Lena Andersson
sin noggranna kartläggning och analys av de idéer, villfarelser och tankemässiga
rottrådar som anas djupt under det som syns och hörs.
Kurztitel Resten av verkligheten
Hinzugefügt am 17.3.2022, 12:14:22
Geändert am 28.3.2022, 13:06:52

Tags:
Samhällskritik, Filosofi, Kulturkritik

Notizen:
Första upplagan

101 Sakernas sammanhang : om ting, människor och materiella relationer hos
Henry Parland, James Joyce och Virginia Woolf
Typ Buch
Autor Ellen Frödin
URL http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-201158
Reihe
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Heruntergeladen am
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Eureka - Ellerströms akademiska ; nr 84
[Malmö]
Ellerströms
978-91-7247-662-2
2022
22.3.2022, 11:02:57
libris.kb.se
Sakernas sammanhang
22.3.2022, 11:02:57
28.3.2022, 13:07:48

Tags:
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Poesi, Modernism (litteratur), Romaner, Parland, Henry, 1908-1930, Föremål i litteraturen, Joyce,
James, 1882-1941, Woolf, Virginia, 1882-1941

Notizen:
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2022

101 Saknad
Typ Buch
Autor Katarina Barrling
Autor Cecilia Garme
Verlag Mondial
ISBN 9789180021296
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Saknad är en berättelse om att förlora något man kanske inte ens visste att man
hade. Det är en resa i tid och rum för att försöka förstå varför ett land som
betraktar sig som tolerant, vidsynt och framtidsinriktat har så svårt att hantera
förändringar som har med människor att göra.
Hinzugefügt am 17.3.2022, 12:29:17
Geändert am 28.3.2022, 13:09:12

101 Segra eller dö : ett reportage
Typ Buch
Autor David Baas
Verlag Mondial
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

9789180021739
2022
libris.kb.se
Det här är berättelsen om en politisk rörelse som på fyra decennier gått från
marginaliserade -- inte sällan lika delar hånade och fruktade -- till en mullrande
politisk kraft som knackar på dörren till regeringsmakten.
Kurztitel Segra eller dö

Hinzugefügt am 17.3.2022, 12:30:19
Geändert am 28.3.2022, 13:10:13

101 Siemensrullen
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Typ Buch
Autor Håkan Anderson
Ort [Stockholm]
Verlag Albert Bonniers förlag
ISBN 978-91-0-018941-9
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I "Siemensrullen" möter vi på nytt filosofen Hermann Reiter, den romankaraktär
som vandrar genom Håkan Andersons författarskap. Nu sitter han i ett hus på en
grekisk ö och börjar närma sig slutet på sitt liv. Innan det är för sent måste han
berätta historien om Hilde, flickan han träffade som ung, som sedan försvann i
ett av nazisternas läger och bara lämnade efter sig en fullskriven räknerulle.
Hinzugefügt am 18.3.2022, 17:03:54
Geändert am 28.3.2022, 13:11:24

101 Sjöelefanten i Bukarest
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Fredrik Sjöberg
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018894-8

Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung "Sjöelefanten i Bukarest" innehåller essäer från de senaste tio åren. De handlar
om samlandets psykopatologi, heraldisk zoologi och glömda konstnärer – om
avlopp, droger, klimatet och patriotismen. Alltihop händer i det vildvuxna
gränslandet mellan kultur och natur, och texterna präglas av den forskande,
nyfikna blick som har gjort Fredrik Sjöberg till en högt uppskattad författare i
många länder.
Hinzugefügt am 18.3.2022, 17:16:51
Geändert am 28.3.2022, 13:12:31

101 Skogslandet – en granskning
Typ Buch
Autor Lisa Röstlund
Verlag Bokförlaget Forum
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

978-91-37-50320-2
2022
libris.kb.se
I skogslandet Sverige pågår en strid. Biologer larmar: de sista riktiga skogarna
försvinner – snart återstår bara hyggen och plantager. Skogsbolag och andra
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forskare säger tvärtom: vi har aldrig haft så mycket skog som nu. Och mitt i
brinnande klimat- och biologisk mångfald-kris är man djupt oense om hur
skogen ska användas för att bäst möta och bidra till att lösa den.När journalisten
Lisa Röstlund granskar en av vår tids ödesfrågor kliver hon ned i skyttegravarna
och blottar konsekvenser av kriget. Hon finner hemliga dokument och möter
rädda människor som bara vågar uttala sig anonymt, men också dem som väljer
att prata öppet. Om självmord. Om dödshot mellan grannar. Om etablerade och
välrenommerade forskare som mobbas ut. Och om vetenskapsmän som smider
planer ihop med industrin. Granskningen vävs in i hennes vardag och väcker
svåra frågor.
Hinzugefügt am 18.3.2022, 16:50:33
Geändert am 24.3.2022, 09:05:53

101 Skolan
Typ Buch
Autor Karin Wik
Ort Stockholm
Verlag Forum
ISBN 978-91-37-15703-0
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung En isolerad internatskola. Två mördade elever. Lojalitet och traditioner som går
före allt.Vass och suggestiv spänningsdebut i internatskolemiljö. Djupt inne i
granskogen ligger Axelsons, en prestigefylld internatskola där traditioner och
lojalitet är viktigare än allt annat. En av skolans före detta elever är Ida Rossi, en
gång framgångsrik kriminalreporter som efter ett sammanbrott har gått in i ett
tablettmissbruk. När två av Axelsons elever hittas brutalt mördade skickas Ida
mot sin vilja tillbaka till skolan för att göra ett grävande reportage. Men på
skolan möts hon av tystnad och misstänksamhet, och både ledningen och
eleverna verkar vara mer intresserade av att vårda traditioner än att söka
sanningen bakom morden. Ida dras in i ett psykologiskt spel där hon tvingas
möta sina egna traumatiska minnen allt medan en dubbelmördare går fri …
Hinzugefügt am 18.3.2022, 10:59:45
Geändert am 28.3.2022, 13:13:53

Tags:
Journalister, Internatskolor, Överklassen

101 Skolarkitektur – formar den oss?
Typ Buch
Autor Jadwiga Krupinska
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Verlag Appell Förlag
ISBN 978-91-986642-3-2
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Samspelet mellan pedagogik och skolbyggnader granskas med arkitektens öga.
Tyngdpunkten ligger på svenskt 1960–1990-tal, med avstamp i
miljonprogrammets grundskolor. Tiden präglas av en kaotisk pedagogisk debatt
och ett sökande efter nya skolbyggnadstyper. Hur förmedlar de kunskapens
värde och hur ter sig framtidens arkitektur?
Hinzugefügt am 17.3.2022, 13:21:00
Geändert am 28.3.2022, 13:14:57

101 Stiftshistoria och prästhistoria : kyrkohistoriska studier till minnet av
Ragnar Norrman
Typ Buch
Autor Harry Nyberg
Autor Per Berggrén
Reihe Serie: Skrifter utgivna av Svenska kyrkohistoriska föreningen. II, Ny följd,
0491-6786 ; 78
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

[Karlstad]
Förlag Per Berggrén/Domkyrkoboken
978-91-982491-8-7
2020
libris.kb.se

Kurztitel Stiftshistoria och prästhistoria
Hinzugefügt am 18.3.2022, 10:55:36
Geändert am 28.3.2022, 13:16:00

Tags:
Svenska kyrkan, Kyrkan-- historia

101 Stora Sköndal – Arbetet, livet och diakonerna
Typ Buch
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Christiansson Elisabeth
Stig Linde
Appell Förlag
978-91-986642-1-8
2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Hinzugefügt am 17.3.2022, 13:21:50
Geändert am 28.3.2022, 13:16:56

101 Svarta S:t Barthélemy : människoöden i en svensk koloni 1785-1847
Typ Buch
Autor Fredrik Thomasson
Ort Stockholm
Verlag Natur & Kultur
ISBN 978-91-27-17474-0
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Sverige blev en slavnation när den karibiska ön S:t Barthélemy togs i besittning
1785.
Kurztitel Svarta S
Hinzugefügt am 8.3.2022, 17:10:29
Geändert am 24.3.2022, 09:07:36

Tags:
Sverige, Kolonier-- historia, Saint-Barthélemy, Slaveri-- historia, Slavhandel-- historia

Notizen:
Första utgåvan

101 Svenskarna på Titanic
Typ Buch
Autor Claes-Göran Wetterholm
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Signatur
Extra
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

[Stockholm]
Lind & Co
9789180182393
2022
bestellt
Pages: 350
Library Catalog - katalog.ub.uni-kiel.de
17.3.2022, 12:42:36
24.3.2022, 09:09:13

Notizen:
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101 Systrarna
Typ Buch
Autor Anna Jörgensdotter
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-018467-4
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung På balkongen samsas mynta, pioner, penséer och katter med berättelser från
olika tidsplan och platser. Här samtalar Anna med sin farmor, med Kathy Acker
och vännen Adela, med Sonja Åkesson, Sara Lidman, Frida Kahlo, Molly
Johnson och många fler. Anna Jörgensdotter har skrivit en drömsk och uppriktig
roman om skapande, kärlekslängtan, kropp, kamp och depression – och om
systrarna som livlina i patriarkatet.
Hinzugefügt am 18.3.2022, 17:25:24
Geändert am 28.3.2022, 13:18:01

Tags:
Feminism, Kvinnor, Lidman, Sara, 1923-2004, Acker, Kathy, 1948-1997, Kahlo, Frida, 1907-1954

101 Tusen år i Uppåkra : En järnåldersmetropol uppgång och fall
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Buch
Dick Harrison
Bokförlaget Forum
978-91-37-50097-3
2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I Uppåkra utanför Lund breder odlingsfälten ut sig över den skånska slätten.
Men i över tusen år fanns här ett rikt maktcentrum stort som en stad, med
hövdingahall, tempel och mängder av hantverkshus och gårdar. Det var en unik
plats i den skandinaviska järnålderns historia, betydligt större än de mer kända
Birka och Hedeby, med långväga kontakter ut i världen. Än har bara ett par
promille av området grävts ut, ändå har fantastiska fynd hittats som förändrar vår
syn på historien.I "Tusen år i Uppåkra" berättar Dick Harrison om staden som
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försvann och föll i glömska och ger samtidigt en levande bild av livet i Norden,
så som det såg ut på sagornas och hjältedikternas tid – från förromersk järnålder
till vikingatid.
Kurztitel Tusen år i Uppåkra
Hinzugefügt am 17.3.2022, 13:33:24
Geändert am 28.3.2022, 13:19:00

101 Uppsala universitetsbibliotek 1621–2021 : verksamhet, samlingar, historia,
betraktelser
Typ Buch
Autor Mattias Bolkéus Blom
Autor Krister Östlund
Ort Uppsala
Verlag Uppsala universitet
ISBN 978-91-513-1332-0
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Uppsala universitetsbibliotek grundades för 400 år sedan. Under åren 2020–2021
har detta jubileum uppmärksammats i olika former. Nu publiceras en skrift där
nuvarande och tidigare medarbetare i 34 uppsatser berättar om bibliotekets
verksamheter och utveckling, om dess samlingar och arkiv, om skeenden och
intryck. Den rikt illustrerade boken skildrar hur det månghundraåriga biblioteket
genom historien följt sin tid, men också hur nya arbetsformer och digitala
möjligheter kan tillgodose de behov som dagens och morgondagens studenter
och forskare har.
Kurztitel Uppsala universitetsbibliotek 1621–2021
Hinzugefügt am 7.3.2022, 14:24:09
Geändert am 17.3.2022, 11:16:01

Tags:
Specialsamlingar i bibliotek, Bibliotekshistoria, Uppsala universitetsbibliotek

101 Välkommen till Evigheten
Typ
Autor
Ort
Verlag

Buch
Camilla Grebe
[Stockholm]
Wahlström & Widstrand

ISBN 978-91-46-23656-6
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zusammenfassung Lykke Andersen – redaktör, författarhustru, tonårsmamma och, enligt
omgivningen, inte ett spår våldsam – står anklagad för mord. Vad har hänt på
familjens idylliska gård? Har det att göra med det som skedde där åtta år
tidigare? Och varför vägrar Lykke att tala med någon annan än
kriminalkommissarie Manfred Olsson? "Välkommen till Evigheten" är ett
modernt ödesdrama och en hyllning till det mest klassiska av deckarteman:
mysteriet med det slutna rummet. Vem äger sanningen? Och är det skillnad på att
göra rätt och att göra det rätta?
Hinzugefügt am 18.3.2022, 17:50:25
Geändert am 28.3.2022, 13:20:00

Tags:
Mordutredning

103 Ahvenanmaa: Itämeren voimapolitiikan pelinappula
Typ Buch
Autor Jukka Tarkka
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Signatur

Jyväskylä
Docendo
978-952-291-747-8
2020
327

Bibliothekskatalog
Sprache
Kurztitel
Anzahl der Seiten
Hinzugefügt am

Finna
fin
Ahvenanmaa
224
16.3.2022, 12:07:30

Geändert am 24.3.2022, 10:56:37

Tags:
historia, Ahvenanmaa, diplomatia, sotatoimet, poliittinen historia, demilitarisoidut alueet, Itämeren
alue, kansainväliset sopimukset, puolueettomuus, rauhansopimukset, suurvaltapolitiikka,
turvallisuuspolitiikka

103 Ammaseus horisont : AI tolkar Karin Boye
Typ Buch
Autor Karin Boye
Ort [Malmö]
Verlag Svensk Sci Fi
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ISBN 978-91-986101-0-9
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Ammaseus horisont
Hinzugefügt am 16.3.2022, 12:02:48
Geändert am 24.3.2022, 11:03:10

103 Dikter 1985–2019
Typ Buch
Autor Ann Jäderlund
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-018693-7
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Ann Jäderlund är en av den svenska samtidens viktigaste poeter – hennes poesi
har kommit att representera ett helt nytt sätt att skriva. Hon förenar romantikens
och barockens traditioner med en modern språksyn i säregna, sensuella dikter.
Denna efterlängtade volym samlar Ann Jäderlunds alla diktsamlingar från
debuten ”Vimpelstaden” (1985) till den senast utgivna ”Ensamtal” (2019).
Hinzugefügt am 18.3.2022, 17:02:53
Geändert am 28.3.2022, 13:21:32

103 Drömmen om Österbotten: Harry Schauman och hans arv till
hemlandskapet: Svensk-Österbottniska Samfundet 1920-2020
Typ
Autor
Mitarbeiter
Reihe

Buch
Svenolof Karlsson
Svensk-Österbottniska Samfundet
Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet

Ort
Verlag
ISBN
Datum
Nummer der Reihe

Vasa
Svensk-Österbottniska samfundet r.f
978-952-69650-1-7
2022
81

Bibliothekskatalog
Sprache
Kurztitel
Anzahl der Seiten
Hinzugefügt am

Finna
swe
Drömmen om Österbotten
400
10.3.2022, 13:36:51

Geändert am 24.3.2022, 11:00:49
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103 Jordens ansikte : dikter
Typ Buch
Autor Lars Andersson
Autor Katrin Westman
Ort Stockholm
Verlag Bokförlaget Polaris
ISBN 978-91-7795-719-5
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Efter rosenkransbönens mönster mediterar dessa dikter - en del vidsträckt
vindlande, en del formfasta som psalmer - över människoblivandet,
natursammanhanget, lidandet, uppståndelsen. Jordens ansikte är Lars
Anderssons första diktsamling, närmare femtio år efter romandebuten. Det är en
dialog mellan Lars Anderssons lyriska rosenkrans och porträtt av konstnären
Katrin Westman.
Kurztitel Jordens ansikte
Hinzugefügt am 17.3.2022, 12:13:38
Geändert am 24.3.2022, 11:09:44

Notizen:
Första upplagan

103 Pyrrhussegrar
Typ Buch
Autor Stella Kleve
Verlag Novellix
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

978-91-7589-533-8
2022
libris.kb.se
7.3.2022, 14:39:59
24.3.2022, 11:04:46

103 Valda dikter
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Edith Södergran
Novellix
978-91-7589-535-2
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Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 7.3.2022, 14:41:23
Geändert am 24.3.2022, 11:05:52

103 Vesalius
Typ Buch
Autor Magnus Dahlström
Ort [Stockholm]
Verlag Albert Bonniers förlag
ISBN 978-91-0-019486-4
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Några timmar före en betydelsefull resa får den kände läkaren och anatomen
Vesalius en försändelse som han ombedes undersöka. En hand, förpackad i en
låda, försedd med ett brev. Men vem har handen i själva verket tillhört, och vad
kan benbitarna förtälja? Resterna tycks utöva en underlig dragningskraft på
honom i detta avgörande ögonblick i hans liv, och får honom att ifrågasätta
omständigheterna.
Hinzugefügt am 28.2.2022, 14:23:02
Geändert am 24.3.2022, 11:06:58

Allt blir bra : roman
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Buch
Carolina Setterwall
[Stockholm]
Albert Bonniers förlag
978-91-0-018939-6

Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Allt blir bra. Det lovar Mary och John sina barn när de i slutet av åttiotalet
berättar att de ska skiljas. Men separationen blir något helt annat än vad de har
tänkt sig. John blir snabbt omhändertagen av en ny kvinna, medan Mary tvingas
inse att en kvinna utan partner inte anses som något självklart eller attraktivt.
Mary, som har lärt sig leva för andras godkännande, måste omvärdera sig själv,
sina val och sitt liv.”Allt blir bra” är en svidande vidräkning av äktenskapets och
könsrollernas begränsningar – och en rannsakan av bilden av den goda modern.
Det är en berättelse om hur svårt det är att bryta sig loss från omgivningens krav,
men också om kärlek, på gott och ont, mellan vuxna och mellan barn och
förälder.
Kurztitel Allt blir bra
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Hinzugefügt am 18.3.2022, 17:08:30
Geändert am 18.3.2022, 17:08:30

Tags:
Skilsmässa, Kärlek, Äktenskap, Familjer, Könsroller

Notizen:
= 1 Titel

Amanda : Min dotters resa till IS
Typ Buch
Autor Patricio Galvez
Autor Joakim Medin
Verlag Verbal Förlag
ISBN 978-91-89155-81-7
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Amanda betyder den älskvärda. Amanda är också namnet på en ung tjej som
föddes i Västsverige, konverterade till islam i tonåren och blev allt mer radikal
med tiden. 2014 reste hon till IS-huvudstaden Raqqa tillsammans med maken
Michael Skråmo och parets små barn. Medan maken rekryterade nya IS-krigare
tog Amanda hand om barnen, mitt i en krigszon. Hela tiden höll hon kontakten
med sin pappa i Sverige, Patricio Galvez. I januari 2019 avled hon i en flygräd.
Efter dotterns död bestämde sig Patricio Galvez för att rädda det som fanns kvar.
Han reste till Syrien och lyckades hämta hem sina sju barnbarn från krigets
inferno. Amanda – min dotters resa till IS är berättelsen om en ung, svensk
kvinnas radikalisering och en pappas kamp mot klockan, byråkratin och
opinionen på hemmaplan. Boken är skriven i samarbete med journalisten Joakim
Medin.
Kurztitel Amanda
Hinzugefügt am 22.3.2022, 11:12:06
Geändert am 22.3.2022, 11:13:04

Blomsterbrodösen Elisabet Jobs
Typ Buch
Autor Christina Mattsson
Ort Karlstad
Verlag Votum
ISBN 978-91-89021-45-7
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Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Elisabet Wisén-Jobs hade en central plats i konstnärsfamiljen Jobs i Västanvik i
Leksand. Hennes döttrar Lisbet och Gocken blev berömda för sina blommor på
keramik och textil. Vad många däremot inte vet, är att Elisabet Jobs själv var en
blomsterkonstnär i rika mått. Hon målade med nål och tråd och blev omtalad för
sina rika broderier. Hon målade med nål och tråd och blev omtalad för sina rika
broderier. Hade hon levt femhundra år tidigare, när medeltidens silkesbroderier
benämndes måleri med nål, hade hon kallats pärlstickare. I denna rikt
illustrerade bok presenteras hennes broderier i urval av Christina Mattsson,
folklorist och visforskare, tidigare bland annat styresman för Nordiska museet.
Hon har svarat för utgivningen av flera böcker, senast Jobs keramik och textil.
Hinzugefügt am 10.3.2022, 12:48:49
Geändert am 10.3.2022, 12:50:48

Tags:
Sverige, Sweden, Broderi, Wisén-Jobs, Elisabet, 1878-1961

Brev till en ung liberal
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Buch
Ingemar Eliasson
Stockholm
Ekerlids förlag
978-91-89323-48-3

Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Den liberala demokratin är trängd i hela världen. I Sverige är Liberalerna i djup
kris. Jag ställer mitt hopp till den unga generationen, skriver Ingemar Eliasson i
Brev till en ung liberal. Han berättar om sina tankar och värderingar efter många
år som politiker. Han inser att villkoren för politiskt arbete är annorlunda än på
hans tid, men försvarar sina råd till de unga med de äldres ansvar att dela med
sig av sina erfarenheter. Ett liberalt parti har inte kommit till för att driva en viss
grupps intressen utan för att låta respekten för varje individs integritet och frihet
styra samhällsutvecklingen. Det måste kombineras med ett lika starkt
engagemang för rättvisa, i annat fall tenderar den individuella friheten att gå mot
egoism och sönderfall av samhällsgemenskapen. Eliasson manar den unge
liberalen att låta idéerna bli till praktisk politik. Skattepolitiken, rättsväsendet,
infrastrukturen och klimatet väntar på socialliberalers engagemang. För att
lyckas måste likasinnade gå samman. De finns i flera andra partier. Ingemar
Eliasson ägnade sig åt politik på heltid i tjugo år. Först som tjänsteman i
Folkpartiets riksdagsgrupp, därefter som statssekreterare, statsråd och
riksdagsman innan han steg av för att bli landshövding.
Hinzugefügt am 17.3.2022, 11:53:34
Geändert am 17.3.2022, 11:55:52
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Tags:
Liberalism, Liberalism-- teori, filosofi

"Den katolicerande riktningen i vår kyrka" : Högkyrklig rörelse och identitet i
Svenska kyrkan 1909–1946 (Diss)
Typ Buch
Autor Carl Sjösvärd Birger
URL http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-465030
Ort Uppsala
Verlag Acta Universitatis Upsaliensis
ISBN 978-91-513-1391-7
Datum 2022
Heruntergeladen am 21.3.2022, 09:43:25
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Under 1900-talets första hälft förändrades samhälle och kyrkoliv i Sverige på
många sätt. Olika synsätt och strategier framfördes som gällde hur Svenska
kyrkan skulle framträda under nya förutsättningar, inte sällan knutna till en syn
på den som en folkkyrka eller nationalkyrka. Under denna tid växte en
högkyrklig rörelse fram i Svenska kyrkan. Präster och lekfolk på olika platser i
landet bildade sammanslutningar, ofta av ordensliknande karaktär, som
tillsammans kom att forma ett rörelsenätverk. Rörelsen tog intryck av
kontakter med kyrkor i utlandet men anknöt också till det som man uppfattade
som en svensk kyrklig tradition. Den blev misstänkliggjord och betraktades
som kontroversiell i sin samtid, men förespråkade också mycket, särskilt i
kyrklig praktik, som senare under 1900-talet har fått brett genomslag i
kyrkolivet. I avhandlingen ”Den katolicerande riktningen i vår kyrka”
undersöks den högkyrkliga rörelsens framväxt i Svenska kyrkan utifrån dess
nationella och internationella kontext med teoretiska begrepp och metodiska
verktyg som riktar in sig på aspekter som rörelse, kollektiv identitet och
historiebruk. Det teoretiska ramverket utformas särskilt för att kunna studera
en kyrklig rörelse och dess kollektiva identitetsskapande. Studieobjektet utgörs
av flera sammanslutningar som här bildades under 1900-talets första hälft och
ingick i ett nationellt och internationellt högkyrkligt rörelsenätverk. Olika
sammanslutningars och aktörers efterlämnade arkivhandlingar, böcker och
tidskrifter studeras för att rekonstruera rörelsens nätverk, mål, organisering,
praktiker, strategier, självförståelse och relation till omgivningen.
Avhandlingen disponeras i tre delar. Del I tar upp bakgrunden och perioden
1909–1918 och undersöker den svenska högkyrkliga rörelsens nationella och
internationella sammanhang. Del II omfattar perioden 1919–1935 och studerar
hur sammanslutningar bildades inom ett rörelsenätverk med internationella
impulser och kontakter, hur de organiserade sig och vilka förutsättningar och
hinder som påverkade rörelsens framväxt. Del III diskuterar perioden
1935–1946 och hur rörelsen etablerade sig inom Svenska kyrkan samt hur den
präglades av effekterna av ett föränderligt samhälle. Den högkyrkliga rörelsen
mötte motstånd på grund av den antikatolska diskurs som på olika sätt
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präglade protestantismen i Europa under tidsperioden. Rörelsen betonade
föreställningen om Svenska kyrkan som del av en världsvid ”katolsk”, det vill
säga allmänkyrklig, kyrka i kontinuitet med den medeltida kyrkan.
Föreställningen om Svenska kyrkans katolicitet blev central för rörelsen, men
det var inte en gemensam teologisk uttolkning av katolicitetsbegreppet som
förenade rörelsen, utan snarare önskan att låta det prägla den praktiska
förnyelsen av Svenska kyrkans andliga och liturgiska liv. Därför syftade
rörelsen till att påverka församlingslivet genom enskilda individer och
församlingspräster. Rörelsen kan betraktas som ”glokal” i den meningen att
den var en del av en internationell rörelse med allmänkyrkliga föreställningar
men som skulle manifestera sig i den lokala församlingen. Genom
självförståelse och praktiker uttryckte rörelsen en föreställd gemenskap av att
vara en katolsk kyrka som ett övernationellt metanarrativ vilket framträdde
som ett alternativ i relation till samtida hegemoniska föreställningar om
Svenska kyrkan som en folkkyrka. Genom att studera den högkyrkliga
rörelsen och relatera den till sin omgivning har undersökningen bland annat
visat på nya aspekter av det moderna svenska kyrkolandskapets framväxt,
såsom bland annat den högkyrkliga rörelsens internationella sammanhang,
kvinnors roller inom rörelsen och hur rörelsen bidrog till en process inom
Svenska kyrkan som reflekterade individualisering och pluralisering vilka
präglade det framväxande moderna samhä
Kurztitel "Den katolicerande riktningen i vår kyrka"
Hinzugefügt am 21.3.2022, 09:43:30
Geändert am 21.3.2022, 09:45:58

Tags:
Svenska kyrkan, Kristen identitet, Högkyrklighet

Notizen:
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2022

Dröm, baby, dröm
Typ Buch
Autor Jenny Tunedal
Ort [Stockholm]
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Wahlström & Widstrand
978-91-46-23923-9
2022
libris.kb.se
En människa som inte kan sluta sörja: Vad är det hon sörjer, egentligen? Alla de
dödas död eller bara den egna oförmågan att leva? En orättvis värld eller en
gammal barndom? En förälder eller en omöjlig kärlek? Vad ska hon göra med all
sorg? Gå i terapi?"Dröm, baby, dröm" är dikter av det stoff som sorgen vävas av:
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kärleken, döden och längtan. Språket, molnen, husdjuren. Den oändliga
barndomen.
Hinzugefügt am 18.3.2022, 17:49:21
Geändert am 18.3.2022, 17:49:21

Tags:
Sorg

Notizen:
= 3 Titel

En tid för löften
Typ Buch
Autor Dan Fränkel
Ort Stockholm
Verlag Bokförlaget Mormor
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

978-91-89245-11-2
2021
libris.kb.se
En tid för löften är en roman om relationer, klass och ideal, om ett land som
förändrades och om människor som förändrades med det. Det är också en
kärlekshistoria om två människor med en sällsam bundenhet till varandra.
Hinzugefügt am 16.3.2022, 12:00:09
Geändert am 16.3.2022, 12:00:09

Tags:
Sverige, Sociala klasser, Samhällsförändring, Bokförläggare, Idealister

Entiset elävät meissä: saamelaisten historiat ja Suomi
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Veli-Pekka Lehtola
Helsinki
Gaudeamus
978-952-345-167-4
2022

Signatur 92.89
Bibliothekskatalog Finna
Sprache fin
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Zusammenfassung Samenes historie som minoritet og urfolk tiltrekker seg enkle fortolkninger av
samer som et undertrykt folk. Men kan historien formidles på annen måte enn i
lys av kolonialismen? Like vesentlig i samenes historie er perspektiver som har
fått mindre oppmerksomhet. Det er på tide å synliggjøre samspillet og
samhandlingen mellom det samiske folket og deres aktive virke for egne
rettigheter. Máttut ellet mis - de tidligere generasjoner lever i oss.
Utgangspunktet i arbeidet er samenes egen historiebevissthet og fortidens
tilstedeværelse i nåtiden. Basert på den identifiseres måtene å huske på som viser
seg å være viktige kanaler til fortiden for enkeltpersoner, familier og små
samiske samfunn. Egne historier er essensielle når jeg diskuterer for eksempel
sannhets- og forsoningsarbeid angående det samiske folk.
Kurztitel Entiset elävät meissä
Anzahl der Seiten 383
Hinzugefügt am 14.3.2022, 10:19:21
Geändert am 14.3.2022, 10:19:58

Tags:
Lappi, Suomi, historia, alkuperäiskansat, etniset vähemmistöt, historiatietoisuus, kollektiivinen muisti,
kulttuurikosketukset, muistin politiikka, saamelaiset, suomalaiset, vuorovaikutus

Ett bråkigt samvete (Jahrbuch)
Typ Buch
Autor Anders Franck
Reihe Mediehistorisk årsbok, 2003-315X ; 2021
Ort
Verlag
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am

[Bromma]
Svensk mediehistorisk förening
2021
libris.kb.se
12.1.2022, 14:20:09

Geändert am 28.3.2022, 13:22:59

Tags:
Sverige, Nyhetsjournalistik-- historia

I Gösta Berlings fotspår
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Lena Gynnemo
Votum & Gullers Förlag
978-91-89021-65-5
2022
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Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Selma Lagerlöf var uppvuxen med en mängd berättelser och skrönor som
utspelade sig i hemtrakterna, dessa knöt hon ihop till debutromanen Gösta
Berlings saga. Många av personerna, händelserna och miljöerna har förebilder i
verkliga livet. Boken I Gösta Berlings fotspår presenterar förebilderna till Gösta
Berling själv, majorskan och kavaljererna.
Hinzugefügt am 17.3.2022, 11:52:25
Geändert am 17.3.2022, 11:52:25

Konstnärerna : Saga Walli och Gunnel Kjellgren-Schultze i 1900-talets
Göteborg
Typ Buch
Autor Charlotta Hanner Nordstrand
Ort Karlstad
Verlag Votum
ISBN 978-91-89021-59-4
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Varför är Saga Walli och Gunnel Kjellgren-Schultze och deras konst intressant
för oss på 2020-talet? Jo, för det första var de välkända och uppskattade med
breda kontaktnät under sin aktiva tid på 1900-talet. För det andra är de nu under
2020-talet tyvärr alltför bortglömda och för det tredje är deras konst både vacker
och intressant att betrakta. Både Saga Wallis och Gunnel Kjellgren-Schultzes
konst nådde långt utanför hemorten i form av altartavlor i kyrkor, officiella
porträtt av direktörer, präster, biskopar och rektorer, och som textil inredning i
bostäder och offentlig miljö. Konstnärerna är en dubbel konstnärsbiografi över
Sagas och Gunnels konstnärskap, deras liv och de utmaningar som mötte dem.
Göteborgsmiljön med sina tongivande kvinnoföreningar spelade också en stor
roll i konstnärsvännernas liv. Boken är illustrerad med drygt 80 fotografier, de
flesta nytagna av Jon Erik Nordstrand. Charlotta Hanner Nordstrand är
konstvetare och skrev år 2000 en avhandling om Göteborgs konstliv under 1800talets mitt. Under arbetet letade hon upp flera kvinnliga konstnärer och frågan
om varför de inte var mera kända väcktes. Charlotta har varit lektor vid
Göteborgs universitet. Hon har också arbetat som intendent på Göteborgs
konstmuseum och informatiker på Byggnadsvård Nääs
Kurztitel Konstnärerna
Anzahl der Seiten 144
Hinzugefügt am 10.3.2022, 12:50:48
Geändert am 10.3.2022, 12:51:20

Tags:
Sverige-- Göteborg, Kvinnliga konstnärer, Textil konst, Kjellgren-Schultze, Gunnel, 1926-, Målarkonst,
Walli, Saga, 1891-1975
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Kroppar i förvandling obstetriska och embryologiska samlingar vid Uppsala
universitet, ca 1830–1930 [Diss]
Typ Buch
Autor Helena Franzén
Autor Solveig Jülich
Autor Eva Åhrén
Autor Lena Lennerhed
Ort Uppsala
Verlag Acta Universitatis Upsaliensis
ISBN 978-91-513-1367-2
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Today, some of Uppsala University’s museums contain old specimens of
embryos, fetuses, newborns, and women’s pelves. These have survived from
obstetrical and embryological collections assembled in the “age of museum
medicine,” when museum collections were central sites of medical research and
education, alongside clinics and laboratories. The purpose of this compilation
thesis is to examine how medical knowledge of fetal development, pregnancy,
and labor were produced and communicated through such collection objects,
along with models and surgical instruments, at Uppsala University circa
1830–1930. Collections are conceptualized as materializations of medical
knowledge and the investigation is organized as four research articles: two are
studies of the obstetrical collection and two deal with the embryological
collection. Based on analyses of the materiality of the objects, as well as the
surrounding system of information (e. g. museum catalogues and labels),
together with scientific and popular publications, the case studies shed light on
the making of the collections, but also on their shifting uses and meanings over
time. Using a wide definition of knowledge, this thesis explores the dynamic
relationships between the collections and a heterogeneous set of historical actors,
including medical men, midwives, patients, and priests. The social networks and
different social worlds these actors belonged to are shown to have impacted the
understanding of collection objects, which became contested boundary objects.
Building on previous research about medical collections and drawing on
previously unexamined empirical material, the study shows how the actors
involved in the formation and uses of Uppsala University’s obstetrical and
embryological collections produced a wide range of medical knowledge on
reproduction. This included expanding expertise in managing complicated labors
and pregnancies, knowledge of fetal malformations and normal development,
and also contributed to constructions of race, nation, and sex. In addition, this
thesis demonstrates that the embryological collection was used to introduce a
biological view of life to audiences outside of the university, such as
schoolteachers and secondary school pupils, thus constituting a form of public
science. Contributing to the growing historical scholarship on medical
collections, Kroppar i förvandling argues that while obstetrical and
embryological collections tend to be investigated separately, there is much to be
gained in examining them together: the collections co-produced each other as
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well as the categories they represented, such as the pregnant and laboring
woman and the fetus.
Hinzugefügt am 14.3.2022, 14:22:06
Geändert am 21.3.2022, 13:22:55

Tags:
Museisamlingar, Uppsala universitet, Embryologi (människan), Obstetrik

Notizen:
Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2022

Längtans & drömmarnas hus : ideal och praktik bland en ny generation
stugägare (Diss)
Typ Buch
Autor Susanna Rolfsdotter Eliasson
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Göteborg
Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet
9789180091305
2020
libris.kb.se
Längtans & drömmarnas hus
18.3.2022, 11:09:11
21.3.2022, 13:25:33

Tags:
Sverige, Familjer, Fritidshus, Medelklassen, Generationer

Notizen:
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2020

Lutherhjälpen som försvann [Diss]
Typ
Autor
URL
Ort
Verlag

Buch
Anders Wejryd
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-459106
Uppsala
Teologiska institutionen, Uppsala universitet
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ISBN 978-91-506-2912-5
Datum 2021
Heruntergeladen am 28.2.2022, 14:19:31
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 28.2.2022, 14:19:31
Geändert am 21.3.2022, 12:54:17

Tags:
Mission, Lutherhjälpen, Svenska kyrkans mission

Notizen:
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2022

Mellan forskning och politik : 50 år av samhällsdebatt
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Lars Calmfors
Stockholm
Ekerlids förlag
978-91-89323-31-5
2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Lars Calmfors har verkat i fem decennier som forskare i nationalekonomi,
samhällsdebattör och rådgivare till olika regeringar. Under dessa år har Sverige
mött olika ekonomiska problem: inflation och kostnadskriser på 1970- och 1980talen, massarbetslöshet och skenande statsskuld under 1990-talskrisen, recession
i samband med den globala finanskrisen 2008–09, bristande integration av
utrikes födda och senast coronakrisen. Här ger Calmfors sin personliga skildring
av hur samspelet mellan ekonomer och politiker fungerat. Det handlar om
penning-och finanspolitiken, sysselsättningen och varför Sverige inte gick med i
EMU. En central fråga – som blivit särskilt aktuell under coronapandemin – är
vilken roll forskare bör spela i samhällsdebatten. Calmfors skildrar ekonomernas
tänkande men ger också anekdotiska ögonblicksbilder av mellanhavanden med
politiker som Per Ahlmark, Thorbjörn Fälldin, Bengt Westerberg, Anne Wibble,
Göran Persson, Erik Åsbrink, Gudrun Schyman, Jonas Sjöstedt, Anders Borg
och Magdalena Andersson. Ibland har relationerna fungerat väl, ibland har de
varit konfliktfyllda.
Kurztitel Mellan forskning och politik
Hinzugefügt am 17.3.2022, 11:55:52
Geändert am 17.3.2022, 11:57:18

Tags:
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Sverige, Nationalekonomi, Ekonomiska förhållanden, Ekonomisk politik-- historia, Calmfors, Lars,
1948-, Forskare

Monumento Kiwikensi : en anti-arkeologisk avhandling från 1780
Typ Buch
Autor Joakim Goldhahn
Ort Kalmar ;
Verlag Linnéuniversitetet
ISBN 978-91-85993-50-5
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Monumento Kiwikensi
Hinzugefügt am 7.3.2022, 13:27:27
Geändert am 7.3.2022, 13:27:27

Tags:
Arkeologi, Hällristningar, Avhandlingar, Gravmonument, Kiviksgraven, Gravrösen, Sverige-- Skåne -Kivik

Notizen:
= Diss, nur als Print, Archäologie

S. 55-120: Monumento Kiwikensi / Anders Christopher Forssenius & Sven Lagerbring -Gravmonumentet vid Kivik / Anders Christopher Forssenius & Sven Lagerbring ; översättning: Paul
Wilstadius

Nolbyn - värmländskt hantverk : miniatyrer och tittskåp : en berättelse om
konstnärinnan Berith Bergström i ord och bild
Typ Buch
Autor Carl Jan Granqvist
Ort Karlstad
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Votum
978-91-89021-15-0
2022
libris.kb.se
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Zusammenfassung Berith Bergström (1896–1979) är en av vårt lands mest ansedda
miniatyrkonstnärer såväl inom Sverige som utomlands och känd för sin
hantverksskicklighet, precision och autenticitet. Miniatyrproduktionen kom till
genom leken med brorsbarnen då de tillsammans skapade miniatyrbyn Nolbyn,
med inspiration från barndomshemmet Bosjö Bruk, norr om Filipstad. Barnens
intresse och aktivitet var utgångspunkten för den skapande leken, en pedagogik
som Berith Bergström tog intryck av vid möten i sin ungdom med
reformpedagoger som Anna Withlock och Ellen Key. I många avseenden levde
Berith Bergström i det förgångna, men paradoxalt nog var hon en modern
konstnär som kämpade för en ensamstående kvinnas rätt att få ett konstnärligt
erkännande. Berith Bergströms miniatyrproduktion finns idag representerad i
samlingar på Nordiska Museet, Värmlands Museum men även i samlingar som
tillhör Stockholms universitet, Försäkringsbolaget Skandia samt Rockefeller
Foundation, New York. I boken berättas om Berith Bergströms konstnärskap,
bildning, samlariver samt intresse för släkt och Värmlandsbygd. Det är en
spännande och intressant levnadsberättelse som kompletteras med en mängd
foton framtagna av bland annat Värmlands Museum. Berith Bergström var starkt
engagerad i bevarande av kulturhistoriska miljöer och medverkade med
inredningar i bl.a. Skogaholms herrgård på Skansen och i Drottningholms
Slottsteater. Berith Bergström, 1896-1979, föddes på Bosjö Bruks Herrgård,
cirka 2 mil norr om Filipstad. Fröken Berith var makarna Maria och Albert
Bergströms elfte barn i en skara av tolv. Sin första konstnärliga utbildning fick
hon på Handarbetets Vänner och vid Hulda Lundins Högre Slöjdseminarium
samt vid Tekniska Skolan, sedemera Konstfack. I mitten av 1920 talet studerade
Berith Bergström bland annat vid Wiener Werkstätte, och arbetade med silver,
möbler och textilier.
Kurztitel
Anzahl der Seiten
Hinzugefügt am
Geändert am

Nolbyn - värmländskt hantverk
126
10.3.2022, 12:51:38
10.3.2022, 12:52:04

Tags:
Kvinnliga konstnärer, Sverige-- Värmland, Bergström, Berith, 1896-1979, Miniatyrföremål,
Miniatyrister, Tittskåp

Pontus Hultén : Den moderna konstens anförare. En biografi
Typ Buch
Autor Claes Britton
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

978-91-0-014984-0
2022
libris.kb.se
Pontus Hultén (1924–2006) anses av många vara nittonhundratalets mest
banbrytande curator och museichef, en beundrad och omstridd förkämpe för den
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moderna konsten. Under sitt långa yrkesliv hade han del i att på ett
genomgripande sätt forma den nya tidens konstmuseer och fick uppleva både
triumfer och skandaler. Detta rikt illustrerade verk är den första heltäckande
biografin om Pontus Hultén.
Kurztitel Pontus Hultén
Hinzugefügt am 18.3.2022, 17:30:40
Geändert am 18.3.2022, 17:30:40

Sanningsbärarna
Typ Buch
Autor Jenny Küttim
Verlag Mondial
ISBN 9789180021722
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung "Jag har alltid, så länge jag kan minnas, velat dö för att sedan återuppstå i
paradiset. Som ett vittne var detta en helt naturlig längtan. Meningen med livet i
denna onda värld var att se livet som en parentes. Inget var på riktigt." Efter att
som tonåring ha lämnat Jehovas vittnen gör Jenny Küttim karriär som grävande
journalist, men lovar att aldrig granska den sekt hon vuxit upp i. Löftet är enkelt
att hålla, tills en dag när en låda med brev dimper ner på hallmattan. Breven
tvingar Jenny att börja gå bakåt, och låta sin egen historia krocka mot den rörelse
som fortfarande skriver sina egna sanningar för att kontrollera sina följare.
Sanningsbärarna är en uppväxtskildring som inte liknar någon annan, och
samtidigt en närgången granskning av de slutna miljöernas mekanismer.
Hinzugefügt am 17.3.2022, 12:27:43
Geändert am 17.3.2022, 12:28:00

Spionen Bergling : roman
Typ Buch
Autor Jonas Bonnier
Ort [Stockholm]
Verlag Albert Bonniers förlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

978-91-0-019141-2
2022
libris.kb.se
Ända sedan han greps i Israel 1979 har namnet Stig Bergling varit synonymt
med spioneri. Han har utmålats som en storspion och särling. En kvinnornas
man, gift många gånger men aldrig med sitt livs stora kärlek. Gång på gång
gäckade han den svenska rättvisan, inte minst genom den spektakulära
rymningen oktober 1987.Men var spionen Stig Bergling egentligen så
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framgångsrik? Vem tjänade på hans eskapader, och vem offrades för att han
skulle gå fri? Jonas Bonniers skickligt konstruerade roman utmanar myten
Bergling och bjuder på ett hisnande äventyr i den bisarra värld som agenter lever
och verkar i.
Kurztitel Spionen Bergling
Hinzugefügt am 18.3.2022, 17:14:24
Geändert am 18.3.2022, 17:14:24

Tags:
Flykt, Spioner, Sovjetunionen, Bergling, Stig, 1937-2015, Fängelser, Israel, Sandberg, Elisabeth,
1940-1997

Notizen:
= 3 Titel

Till minne av en mördare
Typ Buch
Autor Pascal Engman
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Johannes Selåker
Stockholm
Bokförlaget Forum
978-91-37-50183-3
2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung ”True detective” möter ”Jakten på en mördare” i ett kokhett Sverige, VMsommaren 1994. I skuggan av Mattias Flinks massmord i Falun sker ytterligare
ett mord. En kvinna hittas strypt till döds och snart står det klart att hon bara är
ett av flera offer som mördats med samma tillvägagångssätt. Det faller på den
nyss hemkomne FN-soldaten och polisen Tomas Wolf att hitta mördaren. Till sin
hjälp har han Vera Berg – en korrupt kvällstidningsreporter som är på flykt från
sin före detta kille och hans MC-gäng. Huvudmisstänkt blir filmstjärnan och
suputen Micael Bratt, men både Vera och Tomas misstänker att den skyldiga
finns närmare inpå utredningen. ”Till minne av en mördare” är första delen i en
ny serie av Pascal Engman och Johannes Selåker.
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Notizen:
= Pascal Engmans Krimiserie kaufen wir, dieses ist eine neue Serie mit einem Co-Autoren, auch
kaufen?
”Engman och Selåker frammanar en febrig och stämningsfull ton och epok med stark känsla för
karaktärer, miljöer och intrig. En berättelse – om en tid inte så långt från vår – som griper tag i läsaren.
Detta är svensk nordic noir av mycket hög klass.”
BTJ

Tillbaka blickar - en ekonomiprofessors erinringar
Typ Buch
Autor Lars Engwall
URL https://www.ekerlids.com/Tillbaka-blickar---en-ekonomiprofessors-erinringarp2742
Verlag Ekerlids förlag
ISBN 978-91-89323-43-8
Datum 2022
Heruntergeladen am 17.3.2022, 11:57:20
Zusammenfassung Lars Engwall, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet sedan 1981,
har under ett drygt halvsekel verkat inom den akademiska världen. I denna bok
visar han hur förutsättningarna för forskning och undervisning har förändrats
sedan han i början av 1960-talet började studera samhällsvetenskap vid
Stockholms universitet. Då var antalet studenter få och studievalet fritt. Den
expansion som sedan följde inom universiteten, näringslivet och förvaltningen
gav dem som då genomfört sina akademiska studier stora möjligheter inom
yrkeslivet. Boken ger en inblick i en professors mångfacetterade verksamhet.
Att rekrytera och handleda doktorander, att initiera nya forskningsprogram
nationellt och internationellt samt att som ledamot ingå i universitetsorgan,
stiftelser, fonder och akademier. Lars Engwall skildrar livfullt sina många
möten med intressanta personligheter. Av boken framgår också att egen
forskning utgör ett viktigt inslag i en professors arbete. Det har för Lars
Engwalls del har det varit fråga om att granska och utvärdera förutsättningarna
och problem i dagstidningar, banker och universitet. Vidare har han
tillsammans med andra studerat hur akademiska institutioner, konsulter och
medier har spridit företagsekonomiska idéer samt hur moderna organisationer
styrs genom samspel mellan reglerare, marknadsaktörer och granskare. Lars
Engwall har samlat sina intryck och erfarenheter i en text, som i sanning varit
fascinerande läsning! På ett personligt och målande sätt beskriver han alla de
kontakter och erfarenheter han gjort under många decennier. Hans Ellegren,
professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet, ständig sekreterare i
Kungl. Vetenskapsakademien.
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