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FID Nordeuropa Vorauswahl Schweden April 2022

101 "De kommer att vara annorlunda svenskar" : Berättelsen om Sveriges
första muslimer
Typ Buch
Autor Simon Sorgenfrei
Verlag Norstedts
ISBN 978-91-1-311887-1
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Vid förra sekelskiftet flyttade en man vid namn Ebrahim Umerkajeff till
Stockholm och länge levde han där som landets enda muslim. Han kom till
Sverige som ung fattig äventyrare men blev med tiden en framgångsrik
affärsman med våning på Östermalm och butik på Birger Jarlsgatan. 1930 fick
han sällskap av familjen Arhan från Turkiet och när ytterligare muslimska
familjer kom som flyktingar under andra världskriget hjälpte Ebrahim dem till
rätta. Det är dessa människor, Sveriges första muslimer, som står i centrum i den
här boken.Men här finns också en större berättelse om det svenska 1900-talet.
När Ebrahim Umerkajeff kom till Stockholm hade landet drygt fem miljoner
invånare. Av dem var 99,7 procent medlemmar i Svenska kyrkan och bara 35
000 invånare var födda utomlands, nästan alla i grannländerna. Idag är tjugo
procent av alla människor som bor i Sverige födda någon annanstans, och från
att ha uppfattats som något fjärran och exotiskt är islam Sveriges näst största
religion. Under 1900-talet utvecklades också Sverige till världens mest
sekulariserade land, där religionen kom att betyda allt mindre för människor.
Samtidigt har det genom en rad politiska beslut och ideologiska skiften blivit
Europas mest mångreligiösa land."De kommer att vara annorlunda svenskar"
sade Olof Palme i ett ofta citerat jultal. "De kommer alltid att vara präglade av
vad de lämnat bakom sig på vägen till Sverige. De kommer både att värna sin
egenart och vara del i den svenska gemenskapen."Ebrahim Umerkajeff och de
första muslimerna är början på den berättelsen, berättelsen om hur Sverige blev
ett invandrarland.
Kurztitel "De kommer att vara annorlunda svenskar"
Hinzugefügt am 21.3.2022, 16:14:21
Geändert am 30.3.2022, 17:13:36

101 Alla fredagsaftnar samlades man : Salongsliv genom århundradena
Typ Buch
Autor Eva Öhrström
Verlag Natur & Kultur Allmänlitteratur
ISBN 978-91-27-15410-0
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zusammenfassung Det finns ett bostadsrum som betytt mer för historien än något annat, och det är
salongen.
Kurztitel Alla fredagsaftnar samlades man
Hinzugefügt am 21.3.2022, 15:17:10
Geändert am 30.3.2022, 17:14:42

101 Allt du behöver veta om arbetskraftsinvandring
Typ Buch
Autor REHBINDER, CASPIAN
Verlag Timbro
ISBN 978-91-7703-284-7
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Varje år bidrar tusentals människor från andra länder till Sveriges välstånd. Men
arbetskraftsinvandringen är omstridd och effekterna omtvistade. Hur påverkas vi
egentligen av arbetskraftsinvandringen?
Hinzugefügt am 21.3.2022, 13:47:09
Geändert am 30.3.2022, 17:15:39

101 Amorina
Typ Buch
Autor Bengt Anderberg
Auflage Andra rev. utg.,
Ort [Göteborg]
Verlag Bokförlaget Korpen
ISBN 978-91-89401-19-8
Datum
Signatur
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

2022
bestellt
Library Catalog - katalog.ub.uni-kiel.de
29.3.2022, 12:31:01
30.3.2022, 17:16:36

Anhänge
Library Catalog Entry Snapshot
Link to Library Catalog Entry

101 Apartheid Sverige : Om segregationens konsekvenser
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Typ Buch
Autor Kurdo Baksi
Autor Mats Ögren Wanger
Verlag Fri Tanke
ISBN 978-91-89139-08-4
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Apartheid Sverige
Hinzugefügt am 21.3.2022, 16:16:40
Geändert am 30.3.2022, 17:17:30

101 Att vara vid filmen
Typ Buch
Autor Allan Ekelund
Autor Stig Björkman
Verlag Atrium Förlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

978-91-89456-02-0
2022
libris.kb.se
Allan Ekelund (1918-2009) var regiassistent och legendarisk produktionsledare
för sin tids främsta filmskapare, som Ingmar Bergman, Hasse Ekman och Vilgot
Sjöman, och arbetade med de flesta av landets stora film- och teaterskådespelare.
I denna rikligt illustrerade bok bjuds vi in till myllret bakom kulisserna på
Filmstaden i Råsunda och en minnesresa genom svensk film- och kulturhistoria.
Hinzugefügt am 22.3.2022, 13:56:48
Geändert am 30.3.2022, 17:18:22

101 Babetta
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Buch
Nina Wähä
Stockholm
Norstedts
978-91-1-311949-6
2022
libris.kb.se

Zusammenfassung En het sommar. En plötslig mistral. Vad är egentligen vänskap? Och vad är
egentligen sant? Katja och Lou är bästa vänner. De möttes på teaterlinjen på
Södra Latin, och medan Katja numera jobbar på ett ekologiskt kafé så har Lou
blivit filmstjärna efter succén med storfilmen Babetta. En dag får Katja frågan
om hon vill komma och tillbringa sommaren i ett sydfranskt chateau tillsammans
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med sin bästa vän. Hon blir inbjuden till ett slott, i vilket Lou bor tillsammans
med en fransk filmlegend. Trots att det är en värld som för Katja mer liknar
fantasi än verklighet så återgår de till sin gamla relation där de delar allt, nästan
som två syskon. Eller som två sidor av en och samma spegel? Snart dras nätet åt
kring dem. Den ena märkvärdiga händelsen efter den andra uppdagas och
sanning blir allt svårare att skilja från lögn - och kanske är deras vänskap till sist
den sista pusselbiten i ett bisarrt och skrämmande skådespel? Efter sitt stora
genombrott med romanen Testamente återkommer nu Nina Wähä med en
hyllning till filmkonsten med alla dess hjältar och skurkar. Babetta är en roman
som bäst kan beskrivas som Persona möter Mr Ripley.
Hinzugefügt am 21.3.2022, 16:05:26
Geändert am 30.3.2022, 17:19:25

Tags:
Kvinnlig vänskap, Sydfrankrike, Lögn

101 Båten
Typ Buch
Autor Lotta Lundberg
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Natur & Kultur Allmänlitteratur
978-91-27-17561-7
2022
libris.kb.se
Sex kvinnor samlas i Kapstadens hamn för att segla över Atlanten. De är
fullständiga främlingar för varandra. De flesta är över femtio, på andra sidan om
karriär och familjeliv. I takt med att S/Y Malina rör sig genom vågorna blir den
trånga båten en scen där det som besättningen bär inom sig spelas upp.

Hinzugefügt am 21.3.2022, 15:11:13
Geändert am 30.3.2022, 17:20:27

101 Beowulf : en nordisk berättelse från 500-talet
Typ Buch
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Rudolf Wickberg
Bo Gräslund
Stockholm
Dialogos
978-91-7504-387-6

Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se

06.05.2022, 15:06

Zotero-Bericht

5 of 83

zotero://report/library/items?itemKey=TPCMCXRK,YHIVYPY6,3F...

Zusammenfassung Ett storlaget episkt diktverk som tillhör världslitteraturen i nyöversättning och
bearbetning av Bo Gräslund. Det utspelar sig i det hedniska Norden på 500-talet
och handlar om en ädling som bekämpar flera hemska monster.
Kurztitel Beowulf
Hinzugefügt am 29.3.2022, 15:43:15
Geändert am 1.4.2022, 09:37:54

Tags:
Beowulf

Notizen:
Första upplagan

101 Bildningsboxen
Typ Buch
Autor Lena Halldenius
Autor Daniel Berg
Autor
Autor
Autor
Verlag
ISBN

David Larsson Heidenblad
Karin Dirke
Anna Blennow
Norstedts
978-91-1-312161-1

Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Hur hänger Aktie-SM 1979 ihop med nyliberalismens framväxt i Sverige?
Vilken roll spelade kokainet för Sigmund Freuds syn på normalitet? Hur har
månen påverkat människan genom historien? Vad fick Mary Wollstonecraft att
på resa genom ett kargt Norden omvärdera sin syn på revolutioner? Och vad kan
en hästslaktare i 1800-talets Stockholm säga oss om människans paradoxala
förhållande till djuren?Bildningsboxen är ett nytt koncept för att tillgängliggöra
forskning för en bredare allmänhet. Sveriges främsta forskare berättar, förklarar
och fördjupar händelser och fenomen som förändrat historien och samtiden.
Essäerna spänner över filosofi, samhällsvetenskap, historia och ekonomi men är
skrivna i ett personligt och lättillgängligt format. Det är folkbildning av bästa
snitt.Bildningsboxen är ett samarbete mellan Anekdot/Bildningspodden och
Norstedts förlag.
Hinzugefügt am 21.3.2022, 16:13:46
Geändert am 30.3.2022, 17:21:28

101 Dagsfärskt 2020 : helårsrapport
06.05.2022, 15:06
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Typ Buch
Autor Gunnar Stjernström
Ort Stockholm, Sverige
Verlag BoD - Books on Demand
ISBN 9789180076074
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Dagsfärskt 2020
Hinzugefügt am 23.3.2022, 13:11:01
Geändert am 30.3.2022, 17:22:31

101 Dagsfärskt. 2020 3 Versmåttet rågat : dagsverser i realtid
Typ Buch
Autor Gunnar Stjernström
Ort Stockholm
Verlag BoD - Books on Demand
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am

9789180075916
2021
libris.kb.se
Dagsfärskt. 2020 3 Versmåttet rågat
23.3.2022, 13:11:15

Geändert am 30.3.2022, 17:23:43

101 Där eldarna dånade
Typ
Autor
Autor
Ort

Buch
Bisse Falk
Jenny Findahl
[Ludvika]

Verlag Ekomuseum Bergslagen
ISBN 978-91-519-6899-5
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 24.3.2022, 18:29:41
Geändert am 1.4.2022, 09:39:09

Tags:
Sverige-- Bergslagen, Ekomuseum Bergslagen, Järnhantering-- historia
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101 Den bortglömda affärsgatan på Högsbohöjd
Typ Buch
Autor Ann-Catrin Emanuelsson
Verlag A-Script förlag
ISBN 978-91-87171-28-4
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Boken riktar uppmärksamhet mot ett stycke bortglömd kultur- och
stadslivshistoria i Göteborg. Högsbohöjd byggdes mellan 1959 och 1962, alltså
några år före det svenska miljonprogrammet drog igång. Den långa gågatan med
sexton butiker spelade en central roll i planeringen av bostadsområdet. Trettio år
senare påbörjades en omfattande ombyggnad, som knappt efterlämnade några
spår från affärsgatan. Berättelser från de som drev butikerna kompletteras med
arkivmaterial, tidningsartiklar, annonser och foton.
Hinzugefügt am 22.3.2022, 14:04:53
Geändert am 1.4.2022, 09:40:06

101 Den fjärde doktrinen
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Denise Rudberg
Bookmark Förlag
978-91-89393-49-3
2022
libris.kb.se

Zusammenfassung Tre sinsemellan olika kvinnor anlitas av Försvarsmakten för sina skarpa hjärnors
skull. Den fjärde doktrinen är fjärde delen i Denise Rudbergs Kontrahenterna, en
rafflande romansvit om Sverige under andra världskriget.
Hinzugefügt am 21.3.2022, 16:33:20
Geändert am 1.4.2022, 09:41:22

101 Den fredlösa
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Buch
David Ericsson
Stockholm
Ordfront
978-91-7775-192-2

Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zusammenfassung Den fredlösa är en till stora delar verklighetsbaserad roman som rör sig bland
åttiotalets kollektiv, Mc-gängen i Köpenhamn, papperslösa fruktplockare i
Frankrike och med de allra rikaste på Rivieran.
Hinzugefügt am 22.3.2022, 12:15:53
Geändert am 1.4.2022, 09:43:01

Tags:
Sverige, Unga vuxna, Kollektiv, Danmark-- Köpenhamn, Brottslighet, Frankrike-- Rivieran

101 Den vänsterhänte ryttaren : ett förslag till tolkning av runinskrift och bilder
på Sparlösastenen
Typ Buch
Autor Christer Westerdahl
Ort Skärhamn
Verlag Båtdokgruppen
ISBN 978-91-88967-37-4
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am

2021
libris.kb.se
Den vänsterhänte ryttaren
22.3.2022, 14:13:28

Geändert am 1.4.2022, 09:43:57

Tags:
Runstenar, Runinskrifter, Runologi, Sparlösastenen, Stora Levene, Sverige-- Västergötland -- Sparlösa,
Vara

101 Dödsängel : roman
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Axel Burénius
[Stockholm]
Wahlström & Widstrand
978-91-46-23757-0
2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung "Dödsängel" är en roman om dödens verkningsgrader, om att försöka förstå och
hantera meningslöshet, frånvaro och slump. En tät, nervig berättelse som tar sin
utgångspunkt i en trafikolycka utanför Bollnäs och som ytterst handlar om
medmänsklighet. Lastbilschauffören Ivar Järve får tre unga människors liv på sitt
samvete och plötsligt förändras allt. Intensivt medveten om allt i sin närhet, om
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ljuden och snön, inleder Ivar ett samtal med sig själv. En svindlande tankeström
tar form där det vardagliga ställs mot det extraordinära; en kontemplation över
livet och döden.
Kurztitel Dödsängel
Hinzugefügt am 24.3.2022, 17:36:10
Geändert am 1.4.2022, 09:45:10

Tags:
Bröder, Döden, Skuld, Ångest, Tonårspojkar, Bilolyckor, Lastbilschaufförer, Livsåskådningsfrågor,
Trafikoffer, Vintern

101 Drömmen om en gränslös fred
Typ Buch
Autor Jenny Gustafsson
Verlag Gidlunds förlag
ISBN 978-91-7844-482-3
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Världsmedborgarrörelsen drömde om en fredens värld där nationalstaterna hade
upplösts. I dag är det få som minns den, trots att den grundades för att locka
svenska medborgare. Hur skulle drömmen målet uppnås? Och var blev den av,
när den inte besannades?
Hinzugefügt am 21.3.2022, 17:18:08
Geändert am 1.4.2022, 09:46:14

101 Du är inte full du är fylld
Typ Buch
Autor Lina Ekdahl
Ort [Luleå]
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am

Teg Publishing
978-91-88035-67-7
2022
libris.kb.se
22.3.2022, 12:39:27

Geändert am 1.4.2022, 09:47:48

101 Experimentet : så blev den svenska skolan en av världens mest av
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Typ Buch
Autor Karin Grundberg Wolodarski
Verlag Natur & Kultur Allmänlitteratur
ISBN 978-91-27-15485-8
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I Sverige tillåts börsnoterade bolag att driva skolor som är 100 procent
skattefinansierade. Inte sällan är även riskkapitalbolag ägare. Denna marknad,
som är världsunik, har växt fram i ett land som har styrts av socialdemokrater
merparten av tiden.
Kurztitel Experimentet
Hinzugefügt am 21.3.2022, 15:04:21
Geändert am 19.4.2022, 15:57:30

101 Förvandlad, sönderströdd. Människan, moderniteten och poesin i sju
finlandssvenska författarskap från 1920 till 2020
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Anna Möller-Sibelius
Ellerströms Förlag
978-91-7247-669-1
2022
libris.kb.se

Zusammenfassung Vad är en människa? På 1920-talet ställde Kerstin Söderholm andra frågor än
Matilda Södergran gör hundra år senare, men genom decennier av poesi löper en
smärtsam självuppgörelse kring människans sätt att vara i moderniteten.
Förvandlad, sönderströdd är en essäsamling som ur ett civilisationskritiskt
perspektiv diskuterar hur temat tar sig uttryck i 7 finlandssvenska författarskap.
Hinzugefügt am 22.3.2022, 11:07:34
Geändert am 19.4.2022, 15:58:45

101 Fotografihistorier : Fotografi och bildbruk i Sverige under 150 år
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Buch
Anna Näslund Dahlgren
Natur & Kultur Allmänlitteratur
978-91-27-17700-0
2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Fotografihistorier skildrar fotografin i Sverige från tidigt 1800-tal och in i vår
egen tid.
Kurztitel Fotografihistorier
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Hinzugefügt am 21.3.2022, 15:08:12
Geändert am 19.4.2022, 16:01:05

101 Från någon som vill dig illa
Typ Buch
Autor Karin Alfredsson
Ort Stockholm
Verlag Brombergs Bokförlag
ISBN 978-91-7809-229-1
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Ett oskyldigt inlägg på en lokal Facebook-sida för Täbybor öppnar sår som
aldrig läkt. Någon som tillbringade sommaren 1973 på barnkolonin
Nässelbacken lägger ut soliga bilder och ber andra berätta om sina minnen. Flera
av de barn och ledare som var där svarar. Samtligas liv kommer att förändras
efter den virala återföreningen, men det vet de inte ännu. Jonny Hasselgren var
kollots busunge. Efter många år bakom lås och bom har han börjat resa sig. GunLis Larsson var liten och söt, och mycket utsatt. Kollosommaren förstörde
hennes liv, det är hon övertygad om. Erik Lundevall var ledaren som blev jurist
och domare. När gamla förseelser kommer upp till ytan hotas hela hans existens.
Yvonne Eriksson var kollots, och mobbningens, okrönta drottning. I hennes
numera välordnade radhusliv finns sårbarheter som kommer att identifieras, och
attackeras. Det här är en berättelse om övergrepp och mobbning, och en
krypande känsla av fasa när hämndens nät dras åt kring förövarna. Det är aldrig
för sent att hämnas. Det är möjligt att skada människor dödligt, utan att en enda
blodsdroppe behöver spillas. Om bara någon vill dig tillräckligt illa.
Hinzugefügt am 29.3.2022, 14:47:15
Geändert am 19.4.2022, 16:05:22

Tags:
Hämnd, Övergrepp, Minnen, Psykiska trauman, Mobbning, Barnkolonier, Grupptryck

101 Frivilliga rasbiologer
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Måns Ahlstedt Åberg
Gidlunds förlag
978-91-7844-486-1
2022
libris.kb.se

Zusammenfassung Interaktionen och kunskapscirkulationen mellan Rasbiologiska institutet och
allmänheten under 1920- och 30-talet.
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Hinzugefügt am 21.3.2022, 17:28:32
Geändert am 19.4.2022, 16:06:12

101 Fyra årstider
Typ Buch
Autor Gunnar Brusewitz
Verlag Weyler Förlag
ISBN 978-91-27-17362-0
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I sina folkkära årstidsböcker, här samlade i en volym, skildrar Gunnar Brusewitz
hela året i den svenska naturen, med utgångspunkt i det uppländska
kulturlandskapet där han bodde och verkade. Samtidigt förmedlar han en annan
bild, med en tidig appell för ekologisk mångfald och skydd för hotade djur- och
naturarter.
Hinzugefügt am 21.3.2022, 15:26:02
Geändert am 19.4.2022, 16:08:09

101 Galgbergets väktare
Typ Buch
Autor Anna Jansson
Ort Stockholm
Verlag Norstedts
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

978-91-1-310142-2
2021
libris.kb.se
Maria Wern har drabbats av en tragedi. Hennes man Björn är förlamad från
nacken och nedåt och Maria sköter om honom i hemmet. När ett lik hittas i
vattnet nedanför Högklint tvingas hon ge mer ansvar till de personliga
assistenterna. Trots att hon litar på dem är det något som skaver. Nittonåriga Elin
Rute väcks på midsommarnatten för att upptäcka att hennes älskade, Oliver,
ligger mördad utanför sommarhuset i Djupvik. Hennes föräldrar beter sig oerhört
märkligt, och Elin tvingas göra något som kommer att plåga henne länge efteråt.
Galgberget i Visby är en gammal avrättningsplats. Gruppen som kallar sig
Galgbergets väktare har tagit som sin uppgift att peka ut förrädare och döma dem
till historiska straff. Ledaren låter hellre bilan falla än benådar. I Galgbergets
väktare brottas Maria Wern med en mördare vars motiv är höljt i dunkel,
samtidigt som en katastrof har vänt upp och ned på hennes privatliv. På klassiskt
Anna Jansson-manér binds den spännande deckargåtan samman med
fascinerande och skrämmande nedslag i historien.
Hinzugefügt am 21.3.2022, 15:37:49
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Geändert am 19.4.2022, 16:09:13

Tags:
Sverige-- Gotland, Wern, Maria (fiktiv gestalt)

101 Gårdstomtens tårar
Typ Buch
Autor Ebbe Schön
Ort Stockholm
Verlag Carlssons
ISBN 978-91-89065-15-4
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 21.3.2022, 14:40:57
Geändert am 19.4.2022, 16:10:27

Tags:
Sverige-- Bohuslän, Kristendom, Tomtar, Folktro, Övernaturliga väsen, Hedendom

101 Girig-Sverige : Så blev folkhemmet ett paradis för de superrika
Typ Buch
Autor Andreas Cervenka
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Natur & Kultur Allmänlitteratur
978-91-27-17617-1
2022
libris.kb.se
Bostadspriser som rusar mest i västvärlden. Hundratusentals svenskar som kastar
sig in på börsen. En före detta socialdemokratisk statsminister som blir god för
60 miljoner kronor efter politiken. Ett tidigare kommunalråd som tjänar åtta
miljarder på fem år. Tvåhundra nya miljardärer inom loppet av 24 månader.

Kurztitel Girig-Sverige
Hinzugefügt am 21.3.2022, 15:03:44
Geändert am 19.4.2022, 16:11:28

101 Glädjedödarna : en bok om förmynderi
Typ Buch
Autor Mattias Svensson
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Ort [Stockholm]
Verlag Timbro
ISBN 978-91-7703-254-0
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Politiker, myndigheter och experter har i alla tider velat förbjuda och reglera allt
som gör människor glada. De är de ständiga glädjedödarna. För dem har hoten
funnits överallt: dansbanor, jazzmusik, serietidningar och okontrollerade
linneskåp. Lösningarna har varit förbud, tvång och planekonomi. För en
glädjedödare är ingen risk för liten och ingen åtgärd för stor.
Kurztitel Glädjedödarna
Hinzugefügt am 21.3.2022, 13:43:03
Geändert am 19.4.2022, 16:12:55

Tags:
Sverige, Livsföring, Livsföring-- etik och moral, Paternalism, Social kontroll

Notizen:
Reviderad utgåva

101 Göteborg : 400 år genom kartor
Typ Buch
Autor Robert Berggren
Autor Gudrun Lönnroth
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Staffan Sedenmalm
Håkan Andréasson
Göteborg
A-Script förlag
978-91-87171-31-4

Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Till Göteborgs 300-årsjubileum 1923 skapades ett historiskt kartverk över
staden. År 1992 gjorde Stockholm det, och 2003 var det Malmös tur att
kartlägga sin stad. Göteborgs hembygdsförbund firar nu att staden fyller 400 år
med en kartbok i stort format. Med sina över 100 kartor i olika storlekar, färger
och former, illustrerar den utbyggnaden från fästningsstad till förnyelsen av
Norra Älvstrandens varvs- och hamnområden.
Kurztitel Göteborg
Hinzugefügt am 22.3.2022, 14:02:50
Geändert am 19.4.2022, 16:14:15
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Tags:
Sverige-- Göteborg, Historiska kartor, Geografi, Historisk geografi

101 Göteborg 65-07-29 : Svenska kriminalhistoriens märkligaste dag
Typ Buch
Autor Lars-Olof Lampers
Verlag Natur & Kultur Allmänlitteratur
ISBN 978-91-27-17134-3
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Den 29 juli 1965 kan vara den märkligaste dagen i Sveriges och Göteborgs
kriminalhistoria. Under sommaren hade den allmänna oron över stadens säkerhet
ökat, men nu hade kulmen nåtts.
Kurztitel Göteborg 65-07-29
Hinzugefügt am 21.3.2022, 15:15:52
Geändert am 19.4.2022, 16:15:24

101 Göteborgs hamn : porten mot väster i bilder 1958-2000
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Buch
Bengt Boman
[Stockholm]
Trafik-nostalgiska förlaget
978-91-88605-49-8

Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Vi får bekanta oss med såväl stora oceangående fartyg som mindre
skärgårdsbåtar som tar passagerare till de många öarna i Göteborgs skärgård.
Kurztitel Göteborgs hamn
Hinzugefügt am 22.3.2022, 13:18:29
Geändert am 19.4.2022, 16:07:14

Tags:
Sverige-- Göteborg, Göteborgs hamn

101 Grundsund i mitten av 1900-talet - min pappa och hans vänner berättar
Typ Buch
Autor Maria Alexandersson
06.05.2022, 15:06
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Verlag A-Script förlag
ISBN 978-91-87171-29-1
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Maria Alexandersson (född 1968) hade länge fascinerats av sin pappas – Knut
Olofsson (född 1934) – historier om sin barndom och uppväxt i Grundsund.
Under många år levde tanken om att göra en bok utifrån dessa berättelser. Till
slut bestämde sig Maria för att göra slag i saken och intervjua sin pappa. Det
blev många och långa samtal, vilka har kompletteras genom ytterligare
intervjuer med släktingar, vänner och äldre grundsundsbor. ?Fiskeläget
Grundsund är beläget längst ut på Skaftölandet i Bohuslän endast några
kilometer söder om Lysekil och Gullmarsfjorden. Knuts uppväxt präglades av en
karghet långt ifrån det som vi idag ser som självklart i våra liv. Inget rinnande
vatten, avlopp eller elektrisk spis. Eftersom de dominerande näringarna i
Grundsund utgjordes av fiske och sjöfart, var den manliga befolkningen
frånvarande under långa perioder och det var kvinnorna och barnen som fanns
kvar i samhället. ?I boken presenteras det vardagliga livet i stort och smått: mat
på bordet, födelse och död, barndom bland klippor och hav, samhälle och normer
o.s.v. ?Berättelserna kompletteras genom ett rikt bildmaterial. I slutet av boken
finns några verk av folklivsmålaren C G Bernhardson som illustrerar livet i det
lilla samhället.
Hinzugefügt am 22.3.2022, 14:04:02
Geändert am 19.4.2022, 16:16:58

101 Hemligast av alla C-byrån : Berättelsen om Sveriges hemliga
Typ Buch
Autor Gellert Hardi-Kovacs
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel

Carlsson
978-91-89065-28-4
2022
libris.kb.se
Hemligast av alla C-byrån

Hinzugefügt am 21.3.2022, 13:58:50
Geändert am 19.4.2022, 16:20:11

101 Hemma vid Fågelsången
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Gunnar Brusewitz
Weyler Förlag
978-91-27-17360-6
2022
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Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Med Hemma vid Fågelsången (utgiven 1961) inledde Brusewitz ett älskat
författarskap som följde en lång tradition av essäistisk naturprosa, en genre som
fått uppsving idag.
Hinzugefügt am 21.3.2022, 15:27:01
Geändert am 19.4.2022, 16:21:15

101 Hemmavid i Coronans tid
Typ Buch
Autor Akre, Gunhild
Verlag Eget förlag
Datum ?
Anzahl der Seiten 38
Hinzugefügt am 24.3.2022, 18:23:49
Geändert am 19.4.2022, 16:45:29

101 Historien om Arbetet och den sista striden
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Bo Bernhardsson
[Stockholm]
Premiss förlag
978-91-89077-24-9
2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 4.4.2022, 16:26:39
Geändert am 19.4.2022, 16:47:00

Tags:
Arbetarrörelsen, Sverige-- Skåne -- Malmö, Arbetet (tidning), Dagstidningar-- historia

101 Husebyfröken : en studie om Florence Stephens 1881-1979
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Erik Wångmar
Malmö
Égalité
978-91-984203-9-5
2020
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Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Florence Stephens på godset Huseby i södra Småland föddes 1881 som äldsta
dotter till bruksägaren Joseph Stephens och hans hustru Elisabeth. Efter faderns
bortgång delades godskomplexet upp mellan hans tre döttrar, och Florence ärvde
Huseby. I slutet av 1950-talet blev hon en rikskänd person, som inte sällan
benämndes Husebyfröken. Historiken Erik Wångmars bok kretsar kring hennes
uppväxt, rollen som gods- och bruksägare efter faderns bortgång, relationer inom
och utanför familjen samt rättsprocesserna kring hennes omyndigförklaring. I
boken berörs även systrarna Marys och Maggies levnadsöden, men i begränsad
omfattning.
Kurztitel Husebyfröken
Hinzugefügt am 28.3.2022, 16:31:18
Geändert am 30.3.2022, 17:24:37

Tags:
Sverige-- Småland, Huseby bruk, Godsägare, Kvinnliga företagare, Förmynderskap, Stephens,
Florence, 1881-1979, Stephens, Maggie, Stephens, Mary, 1882-1985, Sweden-- Småland

Notizen:
Första upplagan

101 Husiatyn - förintelsen som Sverige glömde
Typ
Autor
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Anders Larsson
Matti Palm
Johan Ulvenlöv
Bokförlaget Atlas
978-91-7445-012-5
2022
libris.kb.se
22.3.2022, 12:34:39
19.4.2022, 16:48:51

101 I en annan klass : ett reportage om skillnaderna i den svenska skolan
Typ Buch
Autor Emma Leijnse
Ort [Stockholm]
Verlag Natur & kultur
ISBN 978-91-27-17688-1
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Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Skillnaderna i den svenska skolan har ökat i tjugo års tid och blir allt större. Det
är en utveckling som går på tvärs mot de länder vi brukar jämföra oss med. Det
får stora konsekvenser, både på nationell nivå och för barnens dagliga arbete i
klassrummet.
Kurztitel I en annan klass
Hinzugefügt am 21.3.2022, 15:05:05
Geändert am 19.4.2022, 16:50:10

Tags:
Sverige, Mellanstadiet, Skolan-- sociala aspekter, Social ojämlikhet, Utbildningsnivå

Notizen:
Första utgåvan

101 Inget är heligt : Sverige och debatten om yttrandefriheten
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Sakine Madon
Fri Tanke
978-91-89139-05-3
2022
libris.kb.se

Zusammenfassung I Inget är heligt skärskådar Sakine Madon den svenska yttrandefrihetens historia
och använder samtida debatter, däribland fallet Vilks, för att diskutera själva
grunden för vårt öppna demokratiska samhälle. Hennes slutsats är att utan rätten
att kränka kan yttrandefriheten inte existera.
Kurztitel Inget är heligt
Hinzugefügt am 21.3.2022, 16:19:57
Geändert am 19.4.2022, 16:51:29

101 Inträdestal av Ingrid Carlberg : Göran Malmqvist
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Ingrid Carlberg
Norstedts
978-91-1-312307-3

Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zusammenfassung Vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december 2020 tog
Ingrid Carlberg sitt inträde i Svenska Akademien. Hon efterträdde Göran
Malmqvist på stol nummer 5. Detta är Ingrid Carlbergs inträdestal.
Kurztitel Inträdestal av Ingrid Carlberg
Hinzugefügt am 21.3.2022, 15:42:53
Geändert am 19.4.2022, 16:52:59

101 Inträdestal Steve Sem-Sandberg : Kristina Lugn
Typ Buch
Autor Steve Sem-Sandberg
Verlag Norstedts
ISBN 978-91-1-312306-6
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december 2020 tog
Steve Sem-Sandberg sitt inträde i Svenska Akademien. Han efterträdde Kristina
Lugn på stol nummer 14. Detta är Steve Sem-Sandbergs inträdestal.
Kurztitel Inträdestal Steve Sem-Sandberg
Hinzugefügt am 21.3.2022, 15:43:15
Geändert am 19.4.2022, 16:54:19

101 Jag har torkat nog många golv : En biografi om Maja Ekelöf
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Nina van den Brink
Norstedts
978-91-1-311547-4
2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung "En jävla skurhink!"1970 vinner en okänd 52-årig städerska Rabén & Sjögrens
stora romantävling med Rapport från en skurhink, en dagbok från en hård
låglönevardag. Maja Ekelöf får komma till Stockholm och ta emot priset från
den tidens stora: Astrid Lindgren, Lars Gyllensten och Alva Myrdal. Över en
natt har städerskan och fembarnsmamman från Karlskoga blivit en rikskändis.
Plötsligt är hon en del av Sveriges politiskt engagerade kulturetablissemang.
Alla vill ha med henne: Grupp 8, FNL, KFML(r), hon valkampanjar med Sven
Wollter och Fred Åkerström och åker på kurser i DDR.Men berättelsen om Maja
Ekelöf är inte bara en framgångssaga. Hon ser igenom omgivningens välvilliga
men nedlåtande attityder, hur hon blir ett slags maskot för de
vänsterintellektuella, och mot slutet av sitt liv blir hon alltmer
desillusionerad.Jag har torkat nog många golv är en berättelse om en enastående
kvinna, ett dokument över det politiskt präglade 1970-talets kulturliv, och en
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angelägen påminnelse om hur samhället fortfarande ser på kvinnor med
låglöneyrken. För alla framsteg, all utveckling till trots - hur kommer det sig att
så många lågavlönade kvinnor fått det sämre och inte bättre? Vad skulle Maja
Ekelöf ha svarat på det?
Kurztitel Jag har torkat nog många golv
Hinzugefügt am 21.3.2022, 15:35:11
Geändert am 19.4.2022, 16:56:06

101 Jag ville se platserna
Typ Buch
Autor Anders Löwdin
Autor Ola Larsmo
Autor Margaret Rainey
Ort Stockholm
Verlag Kaunitz-Olsson
ISBN 978-91-89015-99-9
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Hur berättar vi om Förintelsen när alla som kan vittna är döda? Hur ser
landskapen idag ut där lägren låg? Bär platserna vittnesmål om de grymheter
som utspelade sig där? Dessa frågor var upprinnelsen för Anders Löwdins foto‐
grafiska projekt om Förintelsen.
Hinzugefügt am 22.3.2022, 11:35:57
Geändert am 19.4.2022, 16:57:12

Tags:
Fotokonst, Förintelsen

101 Johnsonlinjen och Latinamerika
Typ Buch
Autor Nathan Shachar
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am

Bokförlaget Stolpe
978-91-89069-78-7
2022
libris.kb.se
22.3.2022, 10:49:01

Geändert am 19.4.2022, 16:58:15
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101 Kärlek, kvinnoroller och koloniala drömmar : familjen Stephens livsöden
på och bortom Huseby bruk
Typ Buch
Autor Margareta Petersson
Ort Göteborg
Verlag Makadam
ISBN 978-91-7061-352-4
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Om tanketraditioner och livsvillkor i Brittiska Indien och 1800-talets
Skandinavien genom familjehistorien kring syskonen Ingeborg, Joseph och
Blanche Stephens.
Kurztitel Kärlek, kvinnoroller och koloniala drömmar
Hinzugefügt am 22.3.2022, 13:48:14
Geändert am 19.4.2022, 16:59:07

Tags:
Historia, Kvinnor-- historia, Brittiska ockupationen av Indien 1765-1947, Indien, Svenskar i utlandet,
Kolonisation-- historia, Kvinnorollen-- historia

101 Karons tunnelbana
Typ Buch
Autor Ida Linde
Ort Stockholm
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Norstedts
978-91-1-311748-5
2022
libris.kb.se
Allt sedan de gamla grekerna har färjkarlen Karon i utbyte mot ett guldmynt fört
människor över floden in i dödsriket. Nu har Karon fått jobb i Stockholms
tunnelbana och kör de dödligas linje från förort till innerstad, från liv till död.
Passagerna färdas genom underjorden, till och från sina älskade, till och från sina
arbeten, genom tiden mot dess slut. Under tiden sjunger de, om hoppet, om
längtan, om livets alla vardagar. Karon själv är en förare i nagellack och
strumpbyxor som drömmer om att bryta nyckeln, köra tåget baklänges, eller
släppa av sin älskling vid en övergiven station. Det verkar så värdelöst att ta
betalt och så svårt att inte förväxla kärlek och sorg med varandra. Men ingen,
inte ens Karon, kommer undan underjorden. Vi är alla döende, men vi älskar
ändå. Karons tunnelbana är Ida Lindes första diktsamling sedan den
kultförklarade debuten Maskinflickans testamente.

Hinzugefügt am 21.3.2022, 16:06:06
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Geändert am 19.4.2022, 17:00:44

Tags:
Döden, Tunnelbanor

101 Klosterkök, stadsodling och studentkasern : arkeologi i ett kvarter i Lund
Typ Buch
Autor Annika Knarrström
Ort Lund
Verlag Kulturen
ISBN 978-91-87054-18-1
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Klosterkök, stadsodling och studentkasern
Hinzugefügt am 28.3.2022, 11:28:14
Geändert am 19.4.2022, 17:02:00

Tags:
Utgrävningar, Fornlämningsplatser, Arkeologi, Medeltiden

101 Königsberg
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Helena Granström
Kaunitz-Olsson
978-91-89015-88-3
2022
libris.kb.se

Zusammenfassung Ada Seiler har lämnat sin man och sina barn, och befinner sig på en klinik i
Kaliningrad, den stad som tidigare hette Königsberg.
Hinzugefügt am 22.3.2022, 11:48:06
Geändert am 19.4.2022, 17:03:12

101 Kristdemokrati : människosyn, etik, politik
Typ Buch
Autor Per Landgren
Ort [Stockholm]
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Verlag Timbro
ISBN 978-91-7703-283-0
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Kristdemokrati
Hinzugefügt am 21.3.2022, 13:37:48
Geändert am 19.4.2022, 17:04:02

Tags:
Sverige, Europa, Kristdemokrati, Kristdemokratiska partier

101 Kulturvård : en introduktion
Typ Buch
Autor Gunnar Almevik
Autor Christer Gustafsson
Ort Göteborg
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Bokförlaget Korpen
978-91-89401-08-2
2021
libris.kb.se

Zusammenfassung Kulturvård är ett relativt ungt akademiskt ämne som kan bidra med perspektiv
och metoder som krävs för att samhället ska kunna hantera framtidens stora
utmaningar. Kulturvård borde vara centralt i debatten om hållbar utveckling och
framtidens samhällsbyggande. Det handlar om att på ett begripligt sätt tala om
relationen mellan kulturvård, kulturarv och kulturmiljö.
Kurztitel Kulturvård
Hinzugefügt am 22.3.2022, 12:59:26
Geändert am 19.4.2022, 17:04:54

Tags:
Kulturmiljövård, Kulturmiljöer, Kulturarv, Hållbar utveckling, Samhällsplanering

Notizen:
Första utgåvan

101 Kungshjärta
Typ Buch
Autor Lars Wilderäng
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Verlag Norstedts
ISBN 978-91-1-311343-2
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung En svensk agent vid Kontoret för särskild inhämtning försvinner spårlöst på
uppdrag i den militäriserade ryska exklaven Kaliningrad vid Östersjöns ostkust.
Hanna Hjerta vid avdelningen för Särskilda omständigheter dras från
rutinuppdrag i Sverige och skickas för att försöka hitta agenten eller alternativt
sopa igen spåren efter honom - ett uppdrag som borde vara enkelt. Men när det
förflutna ruvar på hämnd och revansch dras Hanna in i en konspiration och ett
förräderi som hotar regionen på ett sätt ingen kunnat förutse och insatserna blir
personliga.Kungshjärta är en actionfylld spion- och agentroman om
internationella skeenden bortom rubrikerna och den fristående uppföljaren till
succén Drönarhjärta. Lars Wilderäng, författaren till Stjärnklart, Höstsol och
Redovisningsavdelning Marviken, lyckas gång på gång hamna obehagligt nära
verkligheten i sina romaner. En bok i Ian Flemings och tidiga Tom Clancys anda.
Hinzugefügt am 21.3.2022, 16:12:18
Geändert am 19.4.2022, 17:06:18

101 Landet lika : om frihet och populism
Typ Buch
Autor Sten Tolgfors
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Timbro
978-91-7703-292-2
2022
libris.kb.se
För populister är frihet varken ett mål eller ett medel. Detta utgör en fundamental
skillnad mellan Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna.

Kurztitel Landet lika
Hinzugefügt am 21.3.2022, 13:39:48
Geändert am 19.4.2022, 17:08:16

101 Louis De Geer : Sveriges förste feministiske statsminister?
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Buch
Sten De Geer
Carlsson
978-91-89065-17-8
2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Louis De Geer
Hinzugefügt am 21.3.2022, 14:38:00
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Geändert am 19.4.2022, 17:09:57

101 Människan som samhällsvarelse : Tid, rum, individ och kollektiv
Typ Buch
Autor Johan Asplund
Verlag Arkiv förlag/A-Z förlag
ISBN 978-91-7924-365-4
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Människan som samhällsvarelse. Tid, rum, individ och kollektiv gavs
ursprungligen ut 1983 men är fortfarande lika aktuell och angelägen. Johan
Asplund tar sig här an den för alla sociologer centrala frågan om ämnets egenart
och grund: Hur kan vi förstå förhållandet mellan individ och samhälle?
Kurztitel Människan som samhällsvarelse
Hinzugefügt am 24.3.2022, 17:47:03
Geändert am 19.4.2022, 17:11:41

101 Massintegration : enkelbiljett från utanförskapet
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Benjamin Dousa
Timbro
978-91-7703-280-9
2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Benjamin Dousa har levt nästan hela sitt liv i Kista. Till slut var det våldet och
otryggheten som fick honom att lämna. I Massintegration skildrar han en
stadsdels förfall. Men han lyfter också blicken. Över en miljon svenskar befinner
sig i utanförskap. Trots alla integrationspolitiska satsningar växer segregationen i
hela landet.
Kurztitel Massintegration
Hinzugefügt am 21.3.2022, 13:46:11
Geändert am 19.4.2022, 17:12:52

101 Med tvål, vatten och flit : hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik
ca 1870-1930
Typ Buch
Autor Johanna Annola
Autor Annelie Drakman
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Autor Marie Ulväng
Ort Lund
Verlag Nordic academic press
ISBN 978-91-88661-97-5
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Upptäckten att bakterier kan orsaka sjukdom gjorde kopplingen mellan hygien
och hälsa till en samhällsfråga. Renlighetsivrandet började i de borgerliga
hemmen och rörelsen tog fart brett i Norden runt sekelskiftet 1900. Här belyser
forskare hur renlighetsideal både omformade det samtida samhället och bäddade
för de nordiska välfärdssamhällenas framväxt. Hur gick arbetet för ökad
renlighet till?
Kurztitel Med tvål, vatten och flit
Hinzugefügt am 21.3.2022, 13:31:21
Geändert am 20.4.2022, 15:06:30

Tags:
Norden, Folkhälsa, Hygien-- sociala aspekter -- historia, Samhällshygien-- historia

101 Minnesbrunnen : Om helgon, skallmätare och hotet mot demokratin
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Buch
Maja Hagerman
Norstedts
978-91-1-311933-5
2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung "För mig handlar det inte om en längtan efter det förflutna - utan om en önskan
att framtiden inte ska tappa bort historien utan ha den med sig."Maja Hagerman
har en unik förmåga att se den udda detaljen och stanna kvar vid den när andra
rusar vidare. Hon vrider och vänder på händelser och fenomen i historien och
frågar sig om vi verkligen sett allt. Är det inte något vi glömt eller missat?Fem
texter belyser här teman som glömska, spårtydning och minnets återkomst. Det
kan handla om det medeltida helgonet S:t Botvid, om antropologen Gustaf
Retzius märkliga resa på den finska landsbygden, om trädgårdsväxternas och
fotografins historia och arvet efter arbetarrörelsen. De historiska nedslagen blir
också en språngbräda ut i samtiden och framtiden. De visar hur vårt sätt att
minnas, av flera olika skäl, nu håller på att förändras."Det pågår en kamp om
minnen just nu. Vi lever med ett försåtligt men reellt hot, där kulturarv riskerar
att kidnappas för politiska syften. Så det gäller att vara på sin vakt. Se till att
berättelserna om de minnen vi delar förblir så komplexa och mångbottnade som
de faktiskt är."
Kurztitel Minnesbrunnen
Hinzugefügt am 21.3.2022, 16:11:33
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Geändert am 20.4.2022, 15:09:11

101 När humanismens fördämningar brister : Om personerna och partierna som
drog
Typ Buch
Autor Andreas Magnusson
Verlag Ordfront förlag
ISBN 978-91-7775-196-0
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Kring mitten av tiotalet svängde den offentliga debatten. Flyktingvågen 2015 i
kölvattnet av Syrienkriget och Sverigedemokraternas stora valframgång fick
människor som tidigare stått upp för humanism och öppenhet att byta fot. Det är
svårt att förstå att politikern Hanif Bali, som idag hetsar mot muslimer i
slagkraftiga tweets och raljerar över ensamkommande flyktingar, är samma
person som den unge riksdagsledamot som 2011 menade att det hatiska
språkbruket måste bekämpas och att vi aldrig någonsin får samarbeta med
Sverigedemokraterna. Andreas Magnusson synar mediala strukturer och
samhällsförändringars inverkan på den offentliga debatten. Vi får genom
konkreta exempel följa den snabba förändring som många opinionsbildare och
politiker har genomgått – personer som Joakim Lamotte, Katerina Janouch och
Björn Ranelid, i likhet med politiska partier och ledarredaktioner. Hur hände
detta? Och kan och vill vi hitta en väg tillbaka?
Kurztitel När humanismens fördämningar brister
Hinzugefügt am 22.3.2022, 12:28:20
Geändert am 20.4.2022, 15:10:17

101 Nu levande
Typ Buch
Autor Sara Lövestam
Verlag Piratförlaget
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

978-91-642-0734-0
2022
libris.kb.se
21.3.2022, 16:29:21
20.4.2022, 15:11:25

Tags:
Barnlöshet, Sverige-- Lappland, Parrelationer
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101 Nuckans hjärtespalt
Typ Buch
Autor Malin Lindroth
Ort Stockholm
Verlag Norstedts
ISBN 978-91-1-311630-3
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung "Jag har stulit era frågor. Förlåt. Men det var det enda sättet att börja reparera de
skador som tystnaden har åsamkat oss." När Nuckan går in i rollen som
hjärtespaltsrådgivare tar hon sig an läsarnas frågor ur en helt annorlunda vinkel
än vanliga relationsspalter. Nuckan vill helt enkelt föra andra samtal om kärlek,
makt och relationer än de som ryms i vår tids ideal om romantisk tvåsamhet. För
hur kan en samlevnadsform, som gör så många så olyckliga och begränsade,
betraktas som ett tecken på normalitet? Här behövs en nucka för att reda ut
begreppen. Malin Lindroth fick ett enormt genomslag med Nuckan, och i sin nya
bok prövar hon nuckblicken i praktiken. Nuckans hjärtespalt är en bok som tar
frågor om kärlek och ensamhet på största allvar, men den är också full av humor.
Den är radikalare än vanliga relationsspalter, men också mer innerlig. Kort sagt:
Nuckan är tillbaka.
Hinzugefügt am 21.3.2022, 16:07:04
Geändert am 20.4.2022, 15:12:20

Tags:
Kärlek, Ensamhet, Mänskliga relationer, Parrelationer, Normer, Frågespalter

101 Om utvandrare från Ölme 1869-1929
Typ
Ort
Verlag
ISBN

Buch
[Kristinehamn]
Norlén & Slottner
978-91-88503-82-4

Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

2021
libris.kb.se
24.3.2022, 18:38:12
20.4.2022, 15:13:15

Tags:
Svenskamerikaner, Svenska emigranter, Sverige-- Värmland -- Ölme
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101 Orden är försenade : dikter
Typ Buch
Autor Jila Mossaed
Ort Stockholm
Verlag Bokförlaget Lejd
ISBN 978-91-85725-66-3
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung En ny diktsamling av en av våra mest älskade poeter. Jila Mossaed är flerfaldigt
prisbelönt och ledamot i Svenska Akademien.
Kurztitel Orden är försenade
Hinzugefügt am 22.3.2022, 13:43:12
Geändert am 20.4.2022, 15:14:09

101 Paradisfågelns flykt : roman om Selma Lagerlöf
Typ
Autor
Ort
Verlag

Buch
Enel Melberg
[Umeå]
Mandatus

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

978-91-89316-01-0
2020
libris.kb.se
"Var hon falsk? Den grönglänsande flugan, som om somrarna brukade hoppa och
dunsa i taket över hennes ljusa sovrum på Mårbacka som vore det ett upp- och
nedvänt dansgolv, eller den som de i barndomen kallade 'den gamla
kontorsflugan'... Nu verkade den ha flyttat med hit till Falun och gjorde
störtdykningar från galleriets snidade mahognyräcke i biblioteket, rakt mot
hennes ögon, där hon låg och vilade på sin rödbruna schäslong."
Kurztitel Paradisfågelns flykt

Hinzugefügt am 24.3.2022, 18:33:25
Geändert am 20.4.2022, 15:15:30

Tags:
Svenska kvinnliga författare, Sverige-- Värmland, Lagerlöf, Selma, 1858-1940

101 Politik är att vinna : de svenska partiernas valkampanjer
Typ Buch
Autor Niklas Bolin
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Autor Marie Grusell
Autor Lars Nord
Ort [Stockholm]
Verlag Timbro förlag
ISBN 978-91-7703-281-6
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Valrörelser är demokratins högtidsstund. Då mobiliserar partierna allt de har för
att nå så många väljare som möjligt. Men hur går det egentligen till? Hur väljer
partierna sina budskap och hur lägger de upp sina kampanjer? I Politik är att
vinna presenterar tre forskare en ny analys av hur valkampanjer egentligen går
till i Sverige.
Kurztitel Politik är att vinna
Hinzugefügt am 21.3.2022, 13:38:20
Geändert am 20.4.2022, 15:16:54

Tags:
Sverige, Politiska partier, Valkampanjer, Valrörelser

101 Privata lösningar på samhällsproblem
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Birgit Karlsson
Gidlunds förlag
978-91-7844-464-9

Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

2022
libris.kb.se
21.3.2022, 17:29:18
20.4.2022, 15:18:00

101 Ruths garderob : en modehistoria
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Ingela Bendt
Stockholm
Norstedts
978-91-1-311886-4
2022
libris.kb.se
När Ingela Bendts mamma Ruth dör efterlämnar hon en unik garderob som
dottern tar över. Det är både en tyngd och en skatt, detta arv av mode- och
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kvinnohistoria.Ruth var borgmästarinna i småstaden Mjölby. Hon var oerhört
modeintresserad, lät sy upp hos sömmerskor och sydde själv, och hon sparade
allt. I samlingen finns alla sorters klänningar och accessoarer från större delen av
1900-talet, samt fotoalbum och modetidningar med det senaste från Paris där
Ruth markerat en krage med "snyggt" eller ett klänningssnitt med
"underbart!".Vi följer henne genom sex decennier, i text och bild, hur hon åldras
med sin garderob, hur hon går från att vara i takt med modet till att förfasa sig
över dotterns korta kjolar och hippieklädsel. Ur mönster, sömmar och snitt
tecknas ett helt kvinnoliv.Vintagekunniga Minna Mattsson kan sin stilhistoria
och kommenterar varje decennium. Hon fördjupar och avläser tendenser i modet,
berättar om tidstypiska siluetter, detaljer och material.Det här är en bok om
Ruths garderob från 1924 till 1979, men också ett porträtt av en svensk borgerlig
kvinna, hennes liv och tid i en landsortsstad, om relationen mellan mor och barn,
om minnet av en förälder och en dotters frigörelse och försoning.
Kurztitel Ruths garderob
Hinzugefügt am 21.3.2022, 15:39:23
Geändert am 20.4.2022, 15:19:36

Tags:
Mode-- historia, Bendt, Ruth, 1904-1994, Sverige-- Östergötland -- Mjölby

101 Säpo inifrån
Typ Buch
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Bengt Nylander
Lars Korsell
Stockholm
Medströms bokförlag
978-91-7329-172-9

Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Säpo inifrån är en berättelse från den svenska säkerhetstjänstens slutna värld.
Det är den spännande historien om kontraspionage, dubbelagenter och jakten på
terrorister. Boken börjar märkesåret 1968 och sträcker sig genom det kalla kriget
nästan fram till vår egen tid. I denna unika nutidshistoria berättar tio
Säpoveteraner för första gången öppet om sin verksamhet i rikets hemliga tjänst.
Hinzugefügt am 28.3.2022, 11:27:15
Geändert am 20.4.2022, 15:20:44

Tags:
Sverige, Polisarbete, Säkerhetspolis-- historia, Säkerhetspolisen

Notizen:
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Förord -- Dubbelagenten: Lennart Jarvén -- Säpos nestor: Krister Hansén -- Spioner och terrorister: Jan
Zelmerlöw -- Signalspanaren: Christer Olsén -- Administratören: Marianne johansson -- Äventyraren:
Bosse Beckman -- Livvakten: Torsten Fahlén -- Säpos man på UD: Dag Klackenberg -Helsingborgsgruppen: Börje Sjöholm -- Journalisten: Bo G Andersson -- Om dåtiden och framtiden -Om huvudpersonerna -- Referenser -- Bildkällor -- Register

101 Skör demokrati : Det öppna samhällets motkrafter i svensk offentlig debatt,
kultur och forskning
Typ Buch
Autor Thomas Persson
Autor Sten Widmalm
Verlag Fri Tanke
ISBN 978-91-89526-70-9
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Skör demokrati
Hinzugefügt am 21.3.2022, 16:20:17
Geändert am 20.4.2022, 15:21:38

101 Spärreld
Typ Buch
Autor Ester Sjöblom
Autor Niklas Schiöler
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am

Nirstedt/litteratur
978-91-89389-40-3
2022
libris.kb.se
21.3.2022, 14:55:42

Geändert am 20.4.2022, 15:22:34

101 Statsministermordet
Typ Buch
Autor Hans-Gunnar Axberger
Ort
Verlag
ISBN
Datum

[Stockholm]
Norstedts
978-91-1-311899-4
2022
06.05.2022, 15:06
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Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung När chefsåklagare Krister Petersson vid en presskonferens i juni 2020 meddelade
sitt beslut att avsluta utredningen av mordet på Olof Palme, med motiveringen
att den misstänkte var avliden, blev det ett kollektivt antiklimax för många
svenskar. Alla som minns den där sena februarikvällen 1986, som följt
utredningen med dess huvudspår och villospår, skulle de aldrig få något entydigt
svar på vad som hände? Något som hjälpte dem att äntligen lämna det här
nationella såret och gå vidare? Hans-Gunnar Axberger återvänder till början och
ger oss en bred och detaljerad beskrivning av världens största polisutredning,
som redan från början missköttes så grovt att det efter några månader stod klart
att förövaren med största sannolikhet skulle komma att klara sig undan. Vad var
det som gick fel? Hur kunde Sveriges statsminister mördas på öppen gata? Och
hur kunde så många poliser och utredningstimmar ändå inte leda till en lösning
av mordet? Som huvudsekreterare i statens granskningskommission har HansGunnar Axberger djupare kunskap om Palmeutredningen än de flesta.
Statsministermordet är ett oumbärligt stycke nutidshistoria. Det är också en
berättelse om Sverige, om vår bild av oss själva, och om vår oförmåga att lära av
våra misstag.
Hinzugefügt am 21.3.2022, 15:43:53
Geändert am 20.4.2022, 15:23:29

Tags:
Sverige, Mordutredning, Palmemordet 1986

101 Svarta S:t Barthélemy : människoöden i en svensk koloni 1785-1847
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Fredrik Thomasson
Stockholm
Natur & Kultur
978-91-27-17474-0
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 21.3.2022, 15:07:43
Geändert am 5.4.2022, 09:30:20

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

Notizen:
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Första utgåvan

101 Svensk litteratur i Frankrike : förmedling, utgivning, översättning
Typ Buch
Autor Elisabeth Tegelberg
Ort Stockholm
Verlag CMK förlag
ISBN 978-91-7040-151-0
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Sveriges litterära närvaro i Frankrike sträcker sig ett par hundra år tillbaka, men
det var först under andra hälften av 1900-talet som flödet av svensk litteratur till
Frankrike sköt fart på allvar. På 1980- och 1990-talen var utgivningen av svensk
litteratur i fransk översättning, framför allt på prosans område, så omfattande att
man till och med talade om en svensk litteraturvåg i Frankrike. Denna utveckling
konsoliderades under de första decennierna av 2000-talet, inte minst
karakteriserades denna period av den svenska kriminalromanens exceptionella
framgångar på den franska bokmarknaden. Förmedling, utgivning och
översättning representerar i detta sammanhang centrala litterära verksamheter
och de utgör huvudprincipen för bokens indelning i tre avdelningar, vilka var
och en innehåller av författaren tidigare publicerade artiklar med anknytning till
en av aspekterna i fråga. Verksamheterna är nära förbundna med varandra, men
med tyngdpunkten lagd på olika aktiviteter, och de är alla tre lika nödvändiga om
man vill ge en beskrivning av den svenska litteraturens plats och betydelse i
Frankrike
Kurztitel Svensk litteratur i Frankrike
Hinzugefügt am 29.3.2022, 15:14:48
Geändert am 20.4.2022, 15:24:27

Tags:
Svensk litteratur, Bokutgivning-- historia, Frankrike, Franska språket, Litteraturförmedling-- historia,
Översättning

101 Svensk stadshistoria : en introduktion
Typ Buch
Autor Mats Berglund
Autor
Autor
Ort
Verlag

Lars Nilsson
Per Gunnar Sidén
Stockholm
Stads- och kommunhistoriska institutet
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ISBN 978-91-88882-46-2
Datum 2019
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Svensk stadshistoria
Hinzugefügt am 30.3.2022, 15:18:18
Geändert am 20.4.2022, 15:25:36

Tags:
Sverige, Städer-- historia, Stadshistoria

101 Svenska modellen och syndabockarna : Ett förändrat arbetsliv kräver nya
lös
Typ Buch
Autor Börje Eriksson
Verlag Carlsson
ISBN 978-91-89065-22-2
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Ett förändrat arbetsliv kräver nya lösningar Sedan urminnes tider har berättandet
varit människans vassaste vapen för att avslöja orättvisor. I den här boken tar
debattören Börje Eriksson till detta vapen. Han skildrar ingående sina personliga
erfarenheter av att utsättas för kränkande behandling i arbetslivet och möter även
andra som drabbats av arbetsplatsmobbning av bl.a. ledningen på olika nivåer. I
ett antal fallbeskrivningar får vi läsa om vad de utsatta, deras anhöriga liksom
forskare har att säga om detta problem, som blir allt vanligare i Sverige och varje
vecka till och med driver två till fem personer att ta sina liv. Svenska modellen
och syndabockarna är en dokumentation och ett vittnesbörd om arbetsplatsers
grymhet mot enskilda människor, en moralisk betraktelse om feghet och
anpassning, en obehaglig insikt om hur snabbt allt kan vända för den som
plötsligt utses till syndabock i ett alltmer auktoritärt arbetsliv. Börje Eriksson är
bildlärare, konstnär och debattör. Han arbetar aktivt i olika nätverk mot
mobbning och psykosociala problem på arbetsplatser. På Carlsson Bokförlag
utgav han 2014 den uppmärksammade boken Bakom leendet. Om skadliga
processer i arbetslivet och vad som kan förändras. Töres Theorell, professor
emeritus i psykosocial medicin vid Karolinska Institutet, har skrivit bokens
företal.
Kurztitel Svenska modellen och syndabockarna
Hinzugefügt am 21.3.2022, 14:36:23
Geändert am 20.4.2022, 15:26:34

101 Sveriges historia för släktforskare
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Typ Buch
Autor Roger Axelsson
Autor Carin Bergström
Autor Carl Henrik Carlsson
Autor Sofia Ling
Verlag Natur & Kultur Allmänlitteratur
ISBN 978-91-27-16290-7
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Alla som släktforskar vet att kyrkbokens magra notiser väcker fler frågor än de
ger svar.
Hinzugefügt am 21.3.2022, 15:15:07
Geändert am 20.4.2022, 15:27:27

101 Sveriges långa historia
Typ Buch
Autor Jonathan Lindström
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Stockholm
Norstedts
978-91-1-307659-1
2022
libris.kb.se

Zusammenfassung Renjägarkvinnan på den skånska tundran blickar upp mot en gnistrande
stjärnhimmel, tonårsflickan äter en portion hallon i darrande vetskap om att hon
strax ska dränkas och den tyska trälpojken friköps och återförenas med sin
gråtande mor.Med sprudlande berättarglädje låter Jonathan Lindström den
senaste arkeologiska och historiska forskningen förenas i en myllrande,
engagerande och helt ny bild av Sverige under 14 000 år. I denna
sammanhängande skildring av migrationer, kolonisationsprojekt, träluppror och
tidigare okända bronsåldersriken, handelsvälden och stora slag får vi för första
gången en verklig förståelse för historiens drivkrafter, och hur de verkar från
forntid till idag. Enskilda människoöden varvas med rikens uppgångar och fall.
Vi möter sveaköpmännen som på kamel tar sig till världsstaden Bagdad och den
gutniske romveteranen Harkilar när han i sällskap av tjugo frustande krigare styr
sitt roddarskepp över havet.
Hinzugefügt am 19.4.2022, 18:05:32
Geändert am 20.4.2022, 15:28:41

Tags:
Sverige, Historia
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101 Tätt intill dagarna : berättelsen om min mor
Typ Buch
Autor Mustafa Can
Ort [Stockholm]
Verlag Kaunitz-Olsson
ISBN 978-91-89015-96-8
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I sökandet efter sin mor öppnar Mustafa Can dörr efter dörr till en värld av
uppdämda och gömda känslor. Dörren till ensamhet och främlingskap på
Västgötaslätten, till hemlängtan och utvandringens pris, till skam och förlåtelse.
Kurztitel Tätt intill dagarna
Hinzugefügt am 22.3.2022, 11:39:18
Geändert am 20.4.2022, 15:31:58

Tags:
Sorgearbete, Mor-sonrelationer, Can, Güllü, 1938?-2005, Can, Mustafa, 1969-

101 Texter
Typ Buch
Autor Ola Julén
Verlag Nirstedt/litteratur
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

978-91-89389-61-8
2022
libris.kb.se
21.3.2022, 14:45:54
20.4.2022, 15:33:04

101 Tidhfördriff
Typ Buch
Autor Iris Ridder
Verlag Gidlunds förlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

978-91-7844-484-7
2022
libris.kb.se
Sveriges första arbetarlitteratur - ett orakelspel för bergmän från början av 1600talet.
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Hinzugefügt am 21.3.2022, 17:29:49
Geändert am 20.4.2022, 15:33:54

101 Traditioner och högtider : Encyklopedisk kalender
Typ Buch
Autor Tora Wall
Verlag Bokförlaget Stolpe
ISBN 978-91-89069-79-4
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Folkloristen Tora Wall guidar oss genom hela kalenderåret och går igenom
ursprung, historia och seder såväl historiska som nutida kring de svenska
traditionerna och högtiderna. Denna vackert formgivna och rikt illustrerade
utgåva har inspirerats av dåtidens Husbibel , som var en självklarhet i alla
hushåll.
Kurztitel Traditioner och högtider
Hinzugefügt am 22.3.2022, 10:46:55
Geändert am 20.4.2022, 15:35:04

101 Underskottet
Typ Buch
Autor Daniel Sjölin
Verlag Norstedts
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

978-91-1-311181-0
2022
libris.kb.se
Mamma Lisbet har migrän och pappa finns inte men kanske är han hjärterknekt?
Om Severin Stenson brukade sägas att han var en bubbelpojke. Orden flöt fritt
inuti honom men utan fäste i verkligheten. Bara i sandlådan var han trygg, där
byggde han sin värld.Fast det där var ju hundra år sedan. Nu är pojken död sedan
länge. Vi bryr oss inte. Året är 2122 och vi har annat för oss i Sollentunet. En
myndighetschef som jagar illegalt upptinade fyrtiotalister behöver sorgtömning.
Lisbet Stenson söker sin son, som hon olovligen fryste ner i källaren i sin
skoaffär. Vi bryr oss inte om det heller, de var lika knäppa båda två, och inga
tricks hon försöker sig på kommer att göra att han återuppstår. Ändå vet vi ju att
hon kommer att försöka.I Daniel Sjölins återkomst till romankonsten råder ett
överflöd på ord och känslor, men ett underskott på allt annat – blod, närhet, olja,
integritet, vokaler, kropp, minne, ädla jordartsmetaller och mänskliga
rättigheter.Det är med alla dess brister omöjligt att upprätthålla värdigheten, men
kanske ännu inte för sent att sörja och älska.
Hinzugefügt am 21.3.2022, 15:36:14
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Geändert am 20.4.2022, 15:36:07

101 Utan hänsyn
Typ Buch
Autor Marianne Lindberg De Geer
Ort [Stockholm]
Verlag Kaunitz-Olsson
ISBN 978-91-89015-97-5
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I "Utan hänsyn", uppföljaren till "Tvära kast" från 2020, får vi följa med
Marianne Lindberg De Geer under pandemin som kastat ett tungt täcke över
vardagen.
Hinzugefügt am 22.3.2022, 11:34:31
Geändert am 20.4.2022, 15:37:03

Tags:
Sverige, Kvinnliga konstnärer, Lindberg De Geer, Marianne, 1946-

101 Vad får vi för skolpengarna?
Typ Buch
Autor Johan Enfeldt
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am

Bokförlaget Atlas
978-91-7445-014-9
2022
libris.kb.se
22.3.2022, 12:34:09

Geändert am 20.4.2022, 15:38:25

101 Vad ska polisen göra?
Typ Buch
Autor Micael Björk
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Timbro
978-91-7703-282-3
2022
libris.kb.se
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Zusammenfassung Det öppna samhället kräver en välfungerande ordningsmakt. Men vad ska
polisen egentligen göra? Sociologiprofessorn Micael Björk presenterar en ny
teori om en av de allra mest aktuella samhällsfrågorna.
Hinzugefügt am 21.3.2022, 13:46:40
Geändert am 20.4.2022, 15:39:24

101 Vägröjare för välfärdsdemokrati : om fyra pionjärer inom
settlementrörelsen
Typ Buch
Autor Gunnela Westlander
Verlag Bokförlaget Atlas
ISBN 978-91-7445-027-9
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Vägröjare för välfärdsdemokrati
Hinzugefügt am 22.3.2022, 12:32:48
Geändert am 1.4.2022, 09:49:04

101 Vård & omsorg
Typ Buch
Autor Olivia Bergdahl
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Stockholm
Ordfront
978-91-7775-201-1
2022
libris.kb.se

Zusammenfassung Vård & omsorg handlar om att som tänkande människa vara låst i sin kropp, och
därigenom vara endel av en stor erfarenhet. De allra flesta kvinnor är någon gång
gravida, var tredje person får cancer och alla balanserar vi i spänningsfältet
mellan liv och död.
Hinzugefügt am 22.3.2022, 12:10:48
Geändert am 20.4.2022, 15:41:16

Tags:
Poeter, Mödrar, Sverige-- Göteborg, Författare, Graviditet, Föräldrar och barn, Cancer

101 Vårdens väg : en krönika om hälso- och sjukvårdens historia i Säffle
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Typ Buch
Autor Stig Andersson
Ort [Sverige] :
Verlag Hippocampus/Stig Andersson ;
ISBN 978-91-7969-621-4
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Vårdens väg
Hinzugefügt am 24.3.2022, 18:28:13
Geändert am 20.4.2022, 15:42:18

Tags:
Medicinhistoria, Sverige-- Värmland -- Säffle

103 Arvejord
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Signatur
Bibliothekskatalog
Sprache
Anzahl der Seiten
Hinzugefügt am

Maria Turtschaninoff
Förlaget M
978-952-333-474-8
2022
84.31
Finna
swe
320
31.3.2022, 16:00:12

Geändert am 19.4.2022, 17:15:12

Notizen:
EI VIELÄ ILMESTYNYT, arvioitu ilmestymisaika 15.09.2022

103 Flykten till livet : kvinnor, skapande och sjukdom hos den unge Evert
Taube
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Carl-Magnus Stolt
Stockholm
CKM förlag
978-91-7040-155-8
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Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Evert Taube är en svensk nationalikon. Han har gett oss odödliga visor om
Fritiof Andersson, Rönnerdal, Calle Scheven och den glade bagaren i San Remo.
Efter Everts hemkomst från Argentina 1915 följer några intensiva år när han
debuterar som författare och vissångare. Men samtidigt pågår något annat i
Everts liv, något som fram till nu inte varit känt, och som hade stor betydelse för
hans skapande. Det var hans kamp mot sjukdomen syfilis som under flera år
hotade hans liv. I denna bok tecknar Carl-Magnus Stolt med hjälp av tidigare
okänt arkivmaterial en bild av Evert Taube som fördjupar vår förståelse för
nationalskalden.
Kurztitel Flykten till livet
Hinzugefügt am 29.3.2022, 15:31:04
Geändert am 19.4.2022, 17:19:59

Tags:
Sverige, Taube, Evert, 1890-1976, Vissångare

103 Frank Heller som brevskrivare
Typ
Autor
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Buch
Frank Heller
Dag Hedman
Petter Lawenius
Höör
Pelotard press
978-91-983204-5-9
2021
libris.kb.se

Hinzugefügt am 30.3.2022, 15:24:37
Geändert am 19.4.2022, 17:34:40

Tags:
Heller, Frank, 1886-1947, Serner, Gunnar, 1886-1947

103 Handbok i klardrömmar
Typ
Autor
Ort
Verlag

Buch
Johanna Holmström
Stockholm
Albert Bonnier
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ISBN 978-91-0-019465-9
Datum 2022
Signatur 84.31
Bibliothekskatalog Finna
Sprache swe
Anzahl der Seiten 300
Hinzugefügt am 31.3.2022, 15:59:35
Geändert am 19.4.2022, 17:26:30

103 Kallocain : roman från 2000-talet
Typ Buch
Autor Karin Boye
Autor Johan Svedjedal
Auflage Karin Boyes mästerverk Kallocain i nyutgåva med efterord av Johan Svedjedal.
Ort Lund
Verlag Bakhåll
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

978-91-7742-576-2
2022
libris.kb.se
Karin Boyes mästerverk Kallocain i nyutgåva med efterord av Johan Svedjedal.
Detta är den spännande romanen om den ambitiöse kemisten Leo Kall som
uppfunnit en drog som fått namn efter honom: Kallocain. När en försöksperson
får den gröna vätskan injicerad i armen förloras genast förmågan att hålla något
hemligt. Spärrarna släpper, alla frågor besvaras utan tvekan. Det märkliga
preparatet - sanningsdrogen - är precis vad som behövs i en diktatorisk stat. Nu
kan en medborgare som kallas till förhör inte längre dölja sina innersta tankar.
Leo är gift med Linda. De har tre barn i åldrarna åtta till fyra: sonen Ossu och
döttrarna Maryl och Laila. De bor i en lägenhet under jord i Kemistaden nr 4. I
varje lägenhet finns polisörat och polisögat som registrerar allt som pågår i
hemmet. Både Leo och Linda tillhör de priviligierade som har ovanjordslicens
och kan röra sig uppe på gatorna. De är lydiga medborgare, eller "medsoldater"
som det kallas. Landet de bor i, Världsstaten, är ständigt i krig med Grannstaten.
Undantagstillstånd råder jämt. När romanen börjar har Leo fått beröm från
överordnade för sin utomordentliga uppfinning, men hans glädje över framången
störs av att Linda på sista tiden visat intresse för hans chef, Edo Rissen... Karin
Boyes roman - som utkom 1940 - är en antitotalitär klassiker. Den föregriper och
liknar på många sätt Orwells 1984. Båda har behållit sin otäcka aktualitet. I
efterordet berättar Johan Svedjedal - som 2017 nominerades till Augustpriset för
sin Boyebiografi Den nya dagen gryr - om Karin Boyes liv och om just denna
viktiga bok. Kallocain av Karin Boye. Efterord av Johan Svedjedal. ISBN
978-91-7742-576-2. Högkvalitetspapper, sydda ark, mjuka pärmar med flikar.
208 sidor.
Kurztitel Kallocain

Hinzugefügt am 22.3.2022, 11:17:38
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Geändert am 19.4.2022, 17:28:59

Tags:
Kemister, Övervakning

103 Lyser och lågar
Typ Buch
Autor Ulla-Lena Lundberg
Verlag Förlaget M
ISBN 978-952-333-470-0
Datum 2022
Signatur 84.31
Bibliothekskatalog Finna
Sprache swe
Anzahl der Seiten 400
Hinzugefügt am 31.3.2022, 15:58:36
Geändert am 19.4.2022, 17:31:08

Notizen:
EI VIELÄ ILMESTYNYT, arvioitu ilmestymisaika 30.08.2022

103 Myndig : Fredrika Bremer i urval
Typ Buch
Autor Fredrika Bremer
Autor Björn Hasselgren
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Deirdre N. McCloskey
[Stockholm]
Timbro
978-91-7703-253-3
2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Fredrika Bremer (1801-1865) är en av Sveriges internationellt mest välkända
författare och kulturpersonligheter. Hon var också en av sin tids främsta
förespråkare för kvinnors rättigheter och hennes arbete fick en avgörande
betydelse för Sveriges politiska utveckling. Konsekvent tog Bremer ställning för
ett friare och mer liberalt samhälle.
Kurztitel Myndig
Hinzugefügt am 21.3.2022, 13:42:10

06.05.2022, 15:06

Zotero-Bericht

46 of 83

zotero://report/library/items?itemKey=TPCMCXRK,YHIVYPY6,3F...

Geändert am 20.4.2022, 15:43:48

Tags:
Kvinnors rättigheter, Liberalism, Bremer, Fredrika, 1801-1865, Samhällsliv

103 Sommarboken: 50 års jubileumsutgåva
Typ Buch
Autor Tove Jansson
Auflage nyskrivet förord av Sophia Jansson,
Verlag Förlaget M
ISBN 978-952-333-466-3
Datum 2022
Signatur 84.31
Bibliothekskatalog Finna
Sprache swe
Kurztitel Sommarboken
Anzahl der Seiten 200
Hinzugefügt am 31.3.2022, 16:03:00
Geändert am 19.4.2022, 17:33:00

103 Vägen genom H : en bok om Alf Henrikson
Typ
Ort
Verlag
ISBN

Buch
[Huskvarna] :
Alf Henrikson-sällskapet ;
978-91-983206-7-1

Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Vem har inte någon gång läst och glatts över en dagsvers av signaturen H, Alf
Henrikson? Dagen i dag är en märkvärdig sak. Tänk, evighet fram och evighet
bak. Han skrev många tusen under ett långt liv, de flesta i Dagens Nyheter. Och
han har fortfarande en stor och hängiven läsekrets. Den mångsysslande Alf
Henrikson (1905-1995) skrev inte bara dagsverser. Han var journalist, författare
(Vägen genom A), historiker (Svensk historia, Antikens historier, Alla tider),
dramatiker (Lax, lax lerbak), översättare (Kineser, Trollflöjten),
schlagertextskrivare (Roslagsvår), folkbildare (radio-tv), lexikograf (Hexikon),
barnboksförfattare (Alfabetets användning anar aporna aldrig) och mer därtill.
”Ett enmansuniversitet” har han kallats, men ingen sprider sin djupa kunskap
med större lätthet och humor än Alf Henrikson, på vers och prosa.
Underfundighet, lite lagom vanvördnad, poesi och allvar, allt i samma andetag är
hans signum. Här får han nu en efterlängtad biografi. Den har skrivits av två
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tidigare DN-medarbetare: journalisten och författaren Åke Lundqvist, som
skildrar Alf Henriksons författarliv, medan språkskribenten Catharina Grünbaum
tecknar porträttet bit för bit – språklust, tankelekar, musiken, antiken...
Medverkar i boken gör också Christer Åsberg, Gil Dahlström, Björn Barlach och
Alf Henrikson själv. Alf Henriksons illustratörer har en given plats i boken, i
första hand Birger Lundqvist och Björn Berg.
Kurztitel Vägen genom H
Hinzugefügt am 30.3.2022, 15:30:20
Geändert am 19.4.2022, 17:36:28

Tags:
1905-1995, Alf, Henrikson

Notizen:
Alf Henriksson - bit för bit Catarina Grünbaum, Christer Åsberg, Gil Dahlström, Björn Barlach, Alf
Henriksson del 2, sidorna 183-358
Alf Henriksson - ett författarliv Åke Lundqvist del 1, sidan 13-181

Älska skolan! : två rektorers ledarskap under 20 år
Typ Buch
Autor
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Pia Lindberg
Elisabeth Sörhuus
Hetty Rooth
Stockholm
Carlssons
978-91-89063-71-6
2021
libris.kb.se
”Två skolor i socialt skilda områden. Två rektorer som följt sina visioner för att
nå framgång. Som nått sina mål med engagemang, verklighetsanpassning och
uthållighet.” Vår kärlek till skolan har varit livslång. Vi har levt, lärt ut och
verkat i skolan hela våra liv. Som rektorer stannade vi i våra skolor i 18
respektive 20 år, vi bytte aldrig arbetsplats. Vi har arbetat i helt skilda världar – i
förorten Tensta och på Östermalm i Stockholms innerstad. Men vi har haft
samma uppdrag, samma läroplaner att förhålla oss till och samma mål. Och
förväntningar på oss att uppvisa goda resultat. Våra skolor blev till
framgångssagor och i den här boken berättar vi hur vi gjorde. Hur vi tacklade
problem, vilka erfarenheter vi fick och vilka möjligheter ledarskapet har gett oss.
Med kärleken till eleverna, medarbetarna och skolan som främsta drivkraft. Pia
Lindberg: Hela mitt liv sedan 7 års ålder har jag varit i skolans värld. Min egen
skolgång, som lärare, expert vid Länsskolnämnden, fortbildningsansvarig i
Stockholm, studierektor och rektor på två skolor, den kommunala
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Bussenhusskolan i Tensta 3 år och 18 år på Carlssons Skola, en fristående F-9skola på Östermalm i Stockholm. Efter det har jag arbetat med skolutveckling i
form av att vara mentor och handledare främst i systematiskt kvalitetsarbete.
Elisabeth Sörhuus: Jag har bott i Stockholm i nästan hela mitt liv och har en
bakgrund som lärare, fortbildningskonsulent, rektor och rektorsutbildare. Jag var
rektor på samma skola i 20 år, i förorten Tensta i Stockholm. När jag hade slutat
som rektor fortsatte jag att arbeta i skolans värld med bl.a. skola-arbetslivsfrågor
och inom kultursektorn. Jag har varit rådgivare och handledare för rektorer och
läser och recenserar skol- och ledarskapsböcker kontinuerligt. Hetty Rooth: Som
frilansjournalist har jag ett brett perspektiv på barn- och ungdomsfrågor. Under
tio år var jag medredaktör för ungdomstidningen GLÖD, som startades av
Folkhälsoinstitutet och delades ut på högstadiet. Jag har också skrivit om barn
och tonåringar för Rädda Barnen och Myndigheten för skolutveckling. Vid sidan
av journalistiken har jag forskat om föräldraskapsstöd med inriktning på kurser
för föräldrar.
Kurztitel Älska skolan!
Hinzugefügt am 21.3.2022, 13:52:39
Geändert am 21.3.2022, 13:52:56

Tags:
Sverige-- Stockholm, Ledarskap, Skolan, Carlssons skola, Hjulsta skolor, Lindberg, Pia, Rektorer,
Skolledning, Sörhuus, Elisabeth

Ångfartyg och färjor i Kalmarsund
Typ
Verlag
ISBN
Datum

Buch
Trafik-Nostalgiska Förlaget
978-91-89243-01-9
2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Under 2022 har det gått femtio år sedan Kalmarsundsbolagets färjetrafik
upphörde i och med tillkomsten av den nya Ölandsbron. Redan under 1300-talet
lär någon form av oregelbunden färjetrafik (rodd- och segelfärjor) mellan
Kalmar och trakten av Färjestaden ha förekommit. I början av 1600-talet tycks
färjningen ha organiserats något bättre. I början av 1840-talet började
segelfartygen i Kalmarsund att ersättas av ångfartyg.
Anzahl der Seiten 56!!!
Hinzugefügt am 22.3.2022, 13:15:34
Geändert am 22.3.2022, 13:16:44

Anna Petrus : skulptör, industrikonstnär och pionjär : sculptor, designer and
pioneer
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Typ Buch
Autor Marie Rehnberg
Autor David Harding
Ort Malmö
Verlag Bokförlaget Arena
ISBN 978-91-7843-559-3
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Anna Petrus var kritikerrosad under 1910- och 1920-talen, men karriären kom av
sig. Vid hennes död 1949 hade hon fallit i glömska. På senare tid har hennes
uttrycksfulla konst fått upprättelse, och försvunna verk har återfunnits. Anna
Petrus: Skulptör, industrikonstnär och pionjär berättar om ett särpräglat
konstnärskap, och skildrar villkoren för tidens kvinnliga konstnärer. Sv./eng.
Kurztitel Anna Petrus
Hinzugefügt am 21.3.2022, 17:32:55
Geändert am 21.3.2022, 17:32:55

Tags:
Konstnärer, Kvinnliga konstnärer, Svensk skulptur, Petrus, Anna, 1886-1949

Använd dem som du vill
Typ Buch
Autor Lina Rydén Reynols
Verlag Nirstedt/litteratur
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

978-91-89389-38-0
2022
libris.kb.se
21.3.2022, 14:52:22
21.3.2022, 14:52:22

Notizen:
= 1 Titel

Armbrytning med ondskan : Staffan de Mistura : Ett liv med krig och konflik
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Erik Ohlsson
Ordfront förlag
978-91-7775-118-2
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Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Staffan de Mistura är mannen som haft några av världens svåraste
medlaruppdrag. Han har en brokig bakgrund med både svenska och italienska
rötter – och han återkommer ofta till vad denna bakgrund har betytt för honom
och för hans möjlighet att förstå världens ledare. I den här boken skildrar han sitt
liv som internationell medlare och krishanterare. En meritlista som omfattar över
50 år och som spänner från konflikten på Cypern i 1960-talets början, över
Vietnamkriget och konvulsionerna i Afghanistan, fram till det blodiga
inbördeskriget i Syrien. Följ med bakom kulisserna hos några av det senaste
halvseklets mest omtalade ledare och personligheter, däribland moder Teresa,
Rysslands president Vladimir Putin, Syriens presi dent Bashar al-Assad och den
turkiske ledaren Recep Tayyip Erdogan. I Armbrytning med ondskan möter vi en
värld av tuffa beslut, retoriska piskor, och strategiska silkesvantar. Men vi får
också bevittna mänskliga möten med potential att förändra världen till det bättre.
Kurztitel Armbrytning med ondskan
Hinzugefügt am 22.3.2022, 12:27:24
Geändert am 22.3.2022, 12:27:35

av ljuset för ljuset
Typ Buch
Autor Henrika Ringbom
Verlag Förlaget M
ISBN
Datum
Signatur
Bibliothekskatalog
Sprache

978-952-333-472-4
2022
86
Finna
swe

Anzahl der Seiten 160
Hinzugefügt am 31.3.2022, 16:07:11
Geändert am 31.3.2022, 16:07:11

Notizen:
= Finnlandschwedin, 4 Titel

EI VIELÄ ILMESTYNYT, arvioitu ilmestymisaika 15.09.2022

Axel B. Svensson - missionsledare och redaktör med internationellt
engagemang [Diss]
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Typ Buch
Autor Erik J. Andersson
Ort Helsingborg
Verlag BV-förlag
ISBN 978-91-7518-358-9
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 1.4.2022, 12:29:24
Geändert am 1.4.2022, 12:29:40

Tags:
Sverige, Mission-- historia, Bibeltrogna vänner, Redaktörer, Religiösa ledare, Svensson, Axel B.,
1879-1967

Notizen:
Diss. Åbo : Åbo akademi, 2021

Bertil Fridhagen och Svenska Möbelfabrikerna i Bodafors : En epok i vår möb
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Sigrid Eklund Nyström
Carlsson
978-91-89065-05-5
2022
libris.kb.se

Zusammenfassung En epok i vår möbelhistoria Bertil Fridhagen och den småländska möbeltätorten
Bodafors är för evigt förknippade med varandra. Fridhagen föddes, verkade och
levde hela sitt liv där, även om hans yrkesskickliga bana förde honom ut i
världen för kortare perioder: utbildning, arbete, utställningar, uppdrag. Han var
finsnickaren som blev en av Sveriges främsta möbelformgivare. Fridhagen är en
påtaglig del av vår stolta möbelhistoria. Bakom raden av internationella priser
låg ett kunnande om möbelproduktionens hela process med insikter om material,
teknik och utveckling. Fridhagens skapande blev också en bild av tidens gång;
vilka nya uppfinningar i övrigt som också ställde nya krav på möblernas
funktion. Fridhagen levde med i tiden och utvecklingens förändringar. Han
kände livet igenom också en stark lojalitet gentemot Bodafors och
möbelfabrikerna där. Detta är det första större arbetet om Bertil Fridhagens
”möbelliv”, med ett rikt bildmaterial. Sigrid Eklund Nyström är bosatt i
Stockholm och har under många år arbetat vid Nordiska museet. Hon är expert
på möbler och hennes senaste bok handlade om en kollega till Fridhagen, Axel
Larsson: möbelformgivare och inredningsarkitekt under fem decennier (2013).
Kurztitel Bertil Fridhagen och Svenska Möbelfabrikerna i Bodafors
Hinzugefügt am 21.3.2022, 13:54:16
06.05.2022, 15:06
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Geändert am 21.3.2022, 13:55:00

Björnståhls resa : Europa och Konstantinopel 1767-1779
Typ Buch
Autor Vassilios Sabatakakis
Autor Carla Killander Cariboni
Autor Catharina Raudvere
Autor Johan Stenström
Autor Petter Lönegård
Ort Göteborg
Verlag Makadam förlag
ISBN 978-91-7061-324-1
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Rikt illustrerat verk om 1700-talsresenären och orientalisten Jacob Jonas
Björnståhl. Sommaren 1767 påbörjade orientalisten Jacob Jonas Björnståhl
(1731–1779) en resa som förde honom till Frankrike, Schweiz, Italien, Tyskland,
Holland och England innan han sjövägen tog sig till Konstantinopel och så
småningom Grekland, där han avled i dysenteri vid 48 års ålder. Hade det inte
varit för tidningsmannen Carl Christoffer Gjörwell hade eftervärlden aldrig fått
någon större kännedom om denna resa, men Gjörwell publicerade Björnståhls
resebrev, till att börja med i sina tidningar och så småningom i en postum
bokutgåva i sex volymer. Björnståhls resa skulle vara i hela tolv år. Liknande
europeiska resor är det många som har gjort både före och efter honom; det som
gör hans färd unik är att den är så väldokumenterad. I sammanlagt 83 brev
rapporterar han om praktiskt taget allt han ser och erfar. Han skriver om
akademier, bibliotek och museer, om ryktbara byggnader och historiska
minnesmärken, om lärda personer, författare och andra berömdheter som han lärt
känna: Rousseau, Voltaire, Diderot, Goethe och många andra. Men dessutom
delger han läsarna intryck från botaniska trädgårdar och naturaliesamlingar. Han
skriver om odlingsmetoder och uppfinningar, hantverk och manufaktur. Starka
naturintryck från Neapelbukten och Alperna är han mån om att fånga och
förmedla. Han kommenterar också folkets sedvänjor i olika länder. Från det
avlägsna Konstantinopel berättar han om islam och hur turkiskt levnadssätt
skiljer sig från europeiskt och svenskt. I slutet av sin resa besöker han som den
förste vetenskapsmannen någonsin de isolerade Meteoraklostren i Grekland.
Björnståhl framstår i de flesta situationer som öppen och villig att omfatta och
förstå sådant som är främmande, och hans resebrev är en av de verkligt
intressanta rapporterna från Europas metropoler på 1760- och 1770-talen: en på
samma gång informationsrik och charmfull framställning från upplysningens
tidevarv. Björnståhls resa: Europa och Konstantinopel 1767–1779 är ett
samarbete mellan forskare från olika humanistiska discipliner: litteraturvetaren
Johan Stenström, romanisten Carla Killander Cariboni och nygrecisten Vassilios
Sabatakakis som är verksamma vid Lunds universitet, samt religionsvetaren
Catharina Raudvere som har sin sysselsättning vid universitetet i Köpenhamn.
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Kurztitel Björnståhls resa
Hinzugefügt am 22.3.2022, 13:45:52
Geändert am 22.3.2022, 13:47:38

Tags:
Europa, Björnståhl, Jacob Jonas, 1731-1779, Europeiska reseskildringar, Reseskildringar

Blåmärken får vi alla : Hur mycket krävs för att skydda ett barn?
Typ Buch
Autor Monica Dahlström-Lannes
Verlag Carlsson
ISBN 978-91-89065-20-8
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Hur mycket krävs för att skydda ett barn? ”Brott ska utredas förutsättningslöst,
risker bedömas och barn skyddas. Ändå havererar barns rättsskydd. Barn lider,
barn dödas. Efteråt förfasar sig vuxenvärlden. Vad var det som hände? Hur
kunde det hända? Varningssignalerna ignoreras och samma misstag begås om
och om igen. Myndigheter inte bara sviker, de begår själva övergrepp och
traumatiserar barn. Själslig smärta finns kvar hela livet om man inte får hjälp.
Var finns förra generationens skadade barn? De som aldrig upptäcktes och fick
hjälp med sin traumatiserade barndom? Samhället måste se sammanhangen. De
flesta offer bevarar sin empatiska förmåga och blir lyhörda vuxna, men några
blir själva förövare och däremellan finns hela skalan. De som medvetet eller
omedvetet blir möjliggörare och medhjälpare till brottslingar, som i vilket
missbruk som helst.” Så skriver författaren i sitt förord om denna starka och
upprörande bok om barns skyddslöshet och utsatthet. ”Trasiga barn kan bli
trasiga vuxna.” Monica Dahlström-Lannes granskar utredningar och
konsekvenser av vuxnas och myndigheters ibland undermåliga insatser;
vårdhaveriet. Utifrån decenniers erfarenheter återger hon barnens berättelser,
anmälarnas situation, mammornas reflektioner, polisutredningarnas kvalitet och
funktion; vilket rättsskydd och vilken rättssäkerhet som råder liksom
massmedias roll. Allt förankrat i verkligheten, där författaren själv varit med och
utrett som myndighetsperson. Hon har även förslag till förbättringar. Monica
Dahlström-Lannes har som polis, författare, debattör, föreläsare och rådgivare i
nästan 40 år arbetat med barns rätt och rättigheter. Hon har upplevt det mesta,
men behåller sitt engagemang.
Kurztitel Blåmärken får vi alla
Hinzugefügt am 21.3.2022, 13:55:00
Geändert am 21.3.2022, 13:55:43

Charles John Andersson : zoolog och upptäcktsresande : en biografi
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Typ Buch
Autor Peter Johansson
Ort Stockholm
Verlag Carlssons
ISBN 978-91-89065-08-6
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Han var son till den berömde björnjägaren Llewellyn Lloyd – en excentrisk
engelsman som slog sig ner i Sverige. Modern var en kvinna av folket. I denna
lika äventyrliga som faktaspäckade skildring av en udda människas liv får vi
följa Charles John Andersson genom ett liv än märkligare än den äventyrlige
faderns. Mestadels utspelades hans liv i södra Afrika, särskilt ute i vildmarken
där han samlade, upptäckte, jagade och var fullt upptagen av att överleva. Han
balanserade på gränsen för vad en människa rent fysiskt, för att inte säga
psykiskt, kan uthärda. Bilden av hans gärning har skiftat – zoologen,
upptäcktsresanden, jägaren, insamlaren, handelsmannen – eller krigsherren,
politikern, härjaren med geväret ständigt till hands för att nedlägga, och än oftare
skadeskjuta, elefanter, lejon, noshörningar, bufflar, antiloper. Han kartlade delar
av södra Afrika. Umgicks, krigade och handlade med urbefolkningen. Han hann
gifta sig och få flera barn, men levde mest ensam. Han samlade växter, insekter,
fåglar. Han skrev och utgav böcker. Han dog alldeles för tidigt och alltför illa
medfaren. Han var en märklig person, en hjälte för sin tid, en Livingstone men
inte lika framgångsrik. Han startade från noll och avled i ett slags nollpunkt.
Boken är fint illustrerad. Peter Johansson är bosatt i Vänersborg och är
museichef. Han har utgivit flera stora skildringar av svenskar som på 1800-talet
hamnade i Afrika och vilka hade en märklig bakgrund i just Vänersborg. Boken
är under filmatisering.
Kurztitel Charles John Andersson
Hinzugefügt am 21.3.2022, 13:53:26
Geändert am 21.3.2022, 13:54:16

Tags:
Upptäcktsresande, Andersson, Charles John, 1827-1867, Zoologer

Das Alphabet des Feuers: Wolfgang Schiffer liest Gedichte aus Island
Typ
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Autor
Auflage

Buch
Sigurður Pálsson
Wolfgang Schiffer
Ragnar Helgi Ólafsson
Linda Vilhjálmsdóttir
Jón úr Vör
Friða Ísberg
1. Auflage
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Ort Nettetal
Verlag elifverlag
ISBN 978-3-946989-48-6
Datum 2021
Bibliothekskatalog Deutsche Nationalbibliothek
Sprache ger
Kurztitel Das Alphabet des Feuers
Anzahl der Seiten 5
Hinzugefügt am 23.3.2022, 13:11:52
Geändert am 23.3.2022, 13:11:52

Tags:
Norden, Island, Erzählende Literatur, (Zielgruppe)Allgemein, (Produktform (spezifisch))CD standard
audio format, (Produktform)CD-Audio, (VLB-WN)5110: Audio-CD, Kassette / Belletristik/Erzählende
Literatur, Eis, Feuer, Gedichte, Hörbuch, Sprachkunst, Sprecher

Den nya människan : Om mänsklighetens ständiga strävan att omskapa sig
själv
Typ Buch
Autor Tomas Axelson
Autor Torsten Hylén
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Gidlunds förlag
978-91-7844-471-7
2022
libris.kb.se
Från Mesopotamiens fyratusenåriga skoldialoger till svenska myndigheters
värdegrundstexter - den självmedvetna människan har länge varit sysselsatt med
att skapa sig själv och framför allt att omskapa sig själv. I denna antologi
intresserar sig humanioraforskare aktiva inom religionsvetenskap, historia och
språk för den mänskliga civilisationens återkommande uttryck för idéer om
formandet av en ny människa. Ljuset riktas bland annat mot identitet och
levnadsteckningar i Jerusalem, dalmåleriets kyrkliga ideal tolkade av en
bångstyrig allmoge, Islamiska statens föreställningar om liv i äkthet samt mot
frågan om mänskliga rättigheter i en posthuman tidsålder. Den nya människan
ger läsaren tio tänkvärda exempel på historiska, religiösa, ideologiska, politiska
och filosofiska idéer, i samspel med, och försänkta i, en föränderlig omvärld.

Kurztitel Den nya människan
Hinzugefügt am 21.3.2022, 17:18:35
Geändert am 21.3.2022, 17:19:20
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Den underjordiska solen
Typ Buch
Autor Andrea Lundgren
Verlag Natur & Kultur Allmänlitteratur
ISBN 978-91-27-17637-9
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Efter framgången med novellsamlingen Nordisk fauna är Andrea Lundgren
tillbaka med en roman om att vilja gräva djupt i smuts och lera, om underjordens
kaos och skönheten i det lysande mörkret.
Hinzugefügt am 21.3.2022, 15:12:25
Geändert am 21.3.2022, 15:12:25

Notizen:
= 1 Titel

Det självspelande pianot : kalkylerna & kapitalet som skapar Sveriges
bostadskris
Typ Buch
Autor Stig Westerdahl
Ort Årsta
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Dokument Press
978-91-88369-49-9
2021
libris.kb.se
Det självspelande pianot är en pedagogisk grundkurs i svensk bostadspolitik och
bör läsas av alla som bor. Sedan de statliga bostadssubventionerna avskaffades i
början av 1990-talet har bostadsbristen i Sverige ökat dramatiskt. Det byggs inte
tillräckligt många bostäder för att möta behoven och de bostäder som byggs är
alldeles för dyra. Trots det lovar både politiker och bostadsbyggare att
marknaden kommer lösa bostadsbristen. I Det självspelande pianot berättar Stig
Westerdahl, professor i företagsekonomi vid Malmö universitet, vilka
bostadsmarknadens aktörer är och hur deras tillvägagångssätt, praktiker, ser ut.
Berättelsen utgår från begreppet värde och vi får följa med på en resa genom tid
och rum, fram till dagens Sverige, där Allbolagen styr kommunernas
bostadsbolag och redovisningsregler styr bostadspolitiken. Aktörernas
kalkylmetoder gynnar produktion av dyra bostäder men gör mer överkomliga
bostäder näst intill omöjliga att bygga. Riskkapitalbolag kan med en
kombination av renoveringar och redovisningsregler snabbt höja värdet på
miljonprogramsområden de köper. Detta resulterar i stora aktievinster som
möjliggör köp av ytterligare områden. Det är det självspelande pianots mekanik.
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Författaren analyserar mekanismerna bakom bostadsmarknadens utveckling –
enkla företagsekonomiska kalkyler som används på komplexa och socialt
betydelsefulla investeringar i samhällsplaneringen. En utveckling som under
senare år i grunden förändrat förutsättningarna för svensk bostadsförsörjning och
bostadspolitik.
Kurztitel Det självspelande pianot
Hinzugefügt am 29.3.2022, 15:59:00
Geändert am 29.3.2022, 15:59:44

Tags:
Sverige, Bostadspolitik, Bostadsmarknaden, Bostadsbrist

Notizen:
Första upplagan

Detaljerna : roman
Typ Buch
Autor Ia Genberg
Ort Stockholm
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Weyler förlag
978-91-27-17554-9
2022
libris.kb.se
Detaljerna är en roman med fyra porträtt och tusen detaljer, skriven med den
noggranna blicken på allt, om det upphittade kärleksbrevet i en tummad
pocketbok, om samtalen på nattliga hustak, om att välja rätt klänning till
millennieskiftet och om relationerna som bara fortsätter långt efter att de tagit
slut.

Kurztitel Detaljerna
Hinzugefügt am 21.3.2022, 15:21:05
Geändert am 21.3.2022, 15:21:08

Notizen:
= 2 Titel

Diplomatens sista depesch : reflektioner från ett liv i rikets tjänst
Typ Buch
Autor Johan Molander
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Verlag Bokförlaget Langenskiöld
ISBN 978-91-986250-8-0
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Efter ett långt liv på toppnivåer i rikets tjänst sammanfattar diplomat Johan
Molander sina erfarenheter av svensk utrikespolitik, våra internationella
relationer inte minst med Ryssland - och från förhandlingsbord där debattens
vågor stundtals gått höga kring sådant som kärnvapeninspektioner, landminor
och mänskliga rättigheter.
Kurztitel Diplomatens sista depesch
Hinzugefügt am 31.3.2022, 12:49:02
Geändert am 31.3.2022, 12:49:02

Dürers hare
Typ Buch
Autor Ralf Andtbacka
Verlag
ISBN
Datum
Signatur

Förlaget M
978-952-333-476-2
2022
82.31

Bibliothekskatalog Finna
Sprache swe
Zusammenfassung Dürers hare handlar om den första moderna konstnären och om ett avgörande
brytningsskede i historien, men framför allt är det ett vindlande diktverk om vår
svårfokuserade tid, och den tidsmässiga begränsning som är varje människas
livsvillkor. Det är också en bok om harar – i konsten, verkligheten och fantasin.
Dürers hare skuttar i väg längs gången, / stannar och växlar plötsligt riktning. Då
/ vi passerar origopunkten där den vek av, / finns bara ett harformat återsken
kvar. Ralf Andtbacka har igen skrivit en diktsamling som är djupt originell och
kunskapsrik. Han lyckas med det allra svåraste, lyriken innehåller det gåtfulla
och outsagda samtidigt som den är vardaglig och lättillgänglig.
Anzahl der Seiten 116
Hinzugefügt am 31.3.2022, 16:01:45
Geändert am 31.3.2022, 16:02:33

Notizen:
= Finnlandschwede, 3 Titel
EI VIELÄ ILMESTYNYT, arvioitu ilmestymisaika 15.09.2022
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En ny gud : roman
Typ Buch
Autor Zara Kjellner
Ort [Stockholm]
Verlag Nirstedt/litteratur
ISBN 978-91-89389-35-9
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel En ny gud
Hinzugefügt am 22.3.2022, 13:39:21
Geändert am 22.3.2022, 13:39:21

Notizen:
= 1 Titel

Fine de Clarie
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Buch
Daniel Gustafsson
Nirstedt/litteratur
978-91-89389-53-3
2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 21.3.2022, 14:44:35
Geändert am 21.3.2022, 14:44:35

Notizen:
= 1 Titel

Här är mitt liv
Typ Buch
Autor Ali Yusefi
Verlag Kaunitz-Olsson
ISBN 978-91-89015-98-2
Datum 2022
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Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Som ensamkommande flyktingbarn från kriget i Afghanistan hade jag svårt att
sova i mitt rum hos min svenska fostermamma. Men mardrömmarna och
ångesten dämpades när jag slog på sandsäcken som hängde i taket. Det skulle
visa sig att boxningen gjorde mig till svensk mästare och OS-guld blev min
dröm. Jag vill berätta om hur det är att tillhöra en utsatt folkgrupp, att som pojke
ensam fly från ett land i krig, att tvingas betala smugglare som betraktar dig som
en vara. Att bli inlåst i en mörk källare i Istanbul tills dina släktingar betalat
nästa smugglare. Att tro att du ska dö instängd i lådan för reservhjulet på en
lastbil i Grekland. Som en främmande fågel landade jag i Sverige. Jag lärde mig
språket, gick i skolan, fick jobb och fann en karriär som boxare. Men saker
händer som du inte kan förutse, och det går inte alltid som man vill. Jag bröt
tummen i en landslagsmatch och sedan dess har jag opererats flera gånger. Men
hoppet om OS-guld i boxning lever fortfarande. Varje händelse leder mig in på
nya vägar och för mig har en bruten tumme lett mig fram till att jag skrev den
här boken. Ali Yusefi föddes 1995 i Kabul. 15 år gammal flydde han till Sverige.
Idag bor han i Sandviken och jobbar på LSS-boende i väntan på att handen ska
bli så bra att han kan börja boxas igen. "Här är mitt liv" är hans debut som
författare.
Hinzugefügt am 22.3.2022, 11:46:15
Geändert am 22.3.2022, 11:48:06

Hata samtiden
Typ
Autor
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Nanna Johansson
Nanna Johansson
Ordfront förlag
978-91-7775-224-0

Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Mästaren av dålig stämning, löjliga skämt och knivskarpa analyser är tillbaka! I
sitt åttonde seriealbum riktar Nanna Johansson kängan mot samtidens hopplösa
krav på perfektion, arbetsmoral och intresse för inredning. Hur orienterar man
sig i systemet om man är fattig, ful, tjock, ledsen eller bara lite lat? Ska man
rycka upp sig, känna sig värdelös eller bara ge fingret åt alltihop? Hata samtiden
är, trots sin brutala titel, en längtan efter ett varmt och mjukt samhälle istället för
ett hårt, vasst och krävande. Här finns en lång rad misslyckade, sorgsna och udda
filurer som uppgivet bankar pannan blodig mot samtidens dyra och kravfyllda
fondvägg. Här möter vi också de djupt olyckliga medlemmarna i Brf Parketten,
går på arbetsintervju och tvingas lyssna till både en och annan bigott
besserwisser. Med sin säregna stil där gulligt möter äckligt och smart står
alldeles intill idiotiskt, har Nanna Johansson skapat en helt egen nisch i
Satirsverige. Hata samtiden är satir när den är som bäst: ilsken och hysteriskt
rolig!
Hinzugefügt am 22.3.2022, 12:25:04
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Geändert am 22.3.2022, 12:25:18

Notizen:
= 3 Titel

Hultsfredsfestivalen : Punkens etos, festivalens anda och entreprenörskapet
Typ Buch
Autor Mats Trondman
Autor Ragnhild Lekberg
Autor Jonas Bjälesjö
Autor Mats Trondman
Autor Ragnhild Lekberg
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Jonas Bjälesjö
Carlsson
978-91-89065-14-7
2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Punkens etos, festivalens anda och entreprenörskapets vara Detta är den unika
och välkända Hultsfredsfestivalens osannolika och skiftande historia. Här får
läsaren en livfull och helt ovanlig berättelse från hundratals inblandade:
förhistoria, tillblivelse, utveckling och fall liksom skildringar av vad man gjort
efter tiden med festivalen. ”Hit hör även deras berättelse om den egna
ungdomstiden, i nära eller långt bortom, Hultsfred, men också deras tankar och
uppfattningar om entreprenörskap och entreprenörer samt dessa fenomens
betydelse för individer och samhälle. Frågor som, tro mig, även vi forskare har
brottats med”, skriver Mats Trondman, professor och projektledare, i bokens
förord. Boken är ett stycke musikhistoria till festivalen kom en rad världsartister
liksom inhemska stjärnor, men också nybörjare – liksom musikälskare från hela
landet och från grannländerna. Här finns såväl ungdomskultur som musikhistoria
och platsen i sig: Hultsfred i Småland. Man gick mer eller mindre man ur huse
och arbetade på olika sätt med och för festivalen. I spetsen en grupp ungdomar
utan erfarenhet men med en oförskräckt vilja som kunde försätta berg. Mats
Trondman är professor och projektledare, författare och berömd redan för sin
doktorsavhandling Bilden av en klassresa. De övriga i redaktionskommittén och
bland författarna är alla forskare vid olika universitet.
Kurztitel Hultsfredsfestivalen
Hinzugefügt am 21.3.2022, 13:56:34
Geändert am 21.3.2022, 13:57:46

Hur jag gick på bio och aldrig kom tillbaka
Typ Buch
06.05.2022, 15:06
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Autor Sara Ehnholm Hielm
Verlag Förlaget M
ISBN 978-952-333-473-1
Datum 2022
Signatur 77.4
Bibliothekskatalog Finna
Sprache swe
Anzahl der Seiten 250
Hinzugefügt am 31.3.2022, 16:05:49
Geändert am 31.3.2022, 16:05:49

Notizen:
= Finnlandschwedin, 1 Titel
EI VIELÄ ILMESTYNYT, arvioitu ilmestymisaika 15.08.2022

Imperiernas fall : från Akkad till USA
Typ
Autor
Ort
Verlag

Buch
Dick Harrison
Stockholm
Ordfront

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

978-91-7775-158-8
2022
libris.kb.se
Inget imperium har varat för evigt. Men varför har de fallit? Imperiernas fall tar
ett helhetsgrepp på imperier från det mesopotamiska Akkad till USA under
Trump och Biden. Hur har imperier konstruerats och vidmakthållits, vilka brister
har frambesvurit deras fall och hur har makten utvecklats och konfronterat
kriser? Detta är erfarenheter vi inte har råd att ignorera.
Kurztitel Imperiernas fall

Hinzugefügt am 22.3.2022, 12:13:05
Geändert am 22.3.2022, 12:13:05

Tags:
Imperialism-- historia

Notizen:
= Historiker Dick Harrisson kaufen wir ja eigentlich, aber auch Titel, die sich nicht mit Schweden
beschäftigen wie diesen?
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Invandrarens genealogi
Typ Buch
Autor Puya Yekerusta
Verlag Gidlunds förlag
ISBN 978-91-7844-470-0
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Kan det vara så att den kulturella rasismen får sina grundvalar reproducerade i
en av det demokratiska samhällets mest bärande institutioner - skolan? Frågan är
central i Puya Yekerustas idéhistoriska studie av det svenska skolväsendets
läroplaner och styrdokument under 1900- och 2000-talet. Han finner att
skolväsendet är och har varit genomsyrat av en förklaringsmodell som är helt
avgörande för kulturrasismens existens och framväxt. En modell med vilken
invandraren skulpteras som subjektet för underordning. På ett detaljrikt och
originellt vis, och med implikationer som sträcker sig långt bortom skolpolitiken,
skildrar Invandrarens genealogi den kulturella förklaringsmodellens uppbyggnad
och användande i skolväsendets verksamhet. Puya Yekerusta är leg. psykolog
och filosofie master i idé- och lärdomshistoria, examinerad från Göteborgs
universitet. Han har främst arbetat som skolpsykolog i och runt
Göteborgsområdet och har tidigare skrivit texter om bl.a. psykologins
industrialisering, och om förhållanden mellan vetenskap och ideologi i fransk
filosofi.
Hinzugefügt am 21.3.2022, 17:22:36
Geändert am 21.3.2022, 17:24:40

Kärnor
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Theodor Hildeman Togner
Göteborg
it-lit
978-91-987039-7-9
2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I den queera kärleken kan viljan till identifikation bli så stark att den älskade
bara blir en projektion. I sin andra diktsamling, Kärnor, utforskar Theodor
Hildeman Togner relationell avgudadyrkan, där det älskande subjektet vänder sig
bort från kärleksobjektet och in i illusion.
Hinzugefügt am 22.3.2022, 10:56:10
Geändert am 22.3.2022, 10:56:12

Notizen:
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= 1 Titel

Kodnamn PAM : mod, rädsla, sårbarhet
Typ Buch
Autor Petra Malm
Ort [Stockholm]
Verlag Bazar förlag
ISBN 9789180061117
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Petra Malm är den första kvinnliga operatören i specialförbandet SOG, inriktat
på underrättelse och strid. Under kodnamnet PAM åker hon i över ett decennium
på otaliga hemliga högriskuppdrag och det är först nu, som civil, som hon kan
prata om delar av det hon upplevt som operatör.Här berättar hon om operationer
i krigsdrabbade länder, om svårigheten att vara kvinnlig pionjär i en manlig värld
där man är maximalt utsatt och där kraven är nära gränsen för det möjliga. Men
också om hur du som civil kan jobba med begrepp som är centrala inom det
militära, som tillit, motivation och lojalitet.
Kurztitel Kodnamn PAM
Hinzugefügt am 21.3.2022, 16:34:34
Geändert am 21.3.2022, 16:34:34

Tags:
Kvinnliga soldater, Malm, Petra, Specialstyrkor, Specialstyrkor-- psykologiska aspekter

Kontinentalbanan
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Buch
Raja Bahari
Stockholm
Norstedts
978-91-1-311826-0
2022
libris.kb.se
I Beirut hoppas Nicolas hitta sanningen om sin familj, den som hans mamma
Nadia undanhållit. Han möter Pierre, mannen som var med när de flydde till
Sverige. Han som nästan var som en morbror till Nicolas. Under ett par intensiva
dagar turas de om att försöka minnas. Men minnet är bedrägligt. Det som
Nicolas hoppas ska vara nyckeln till det förflutna öppnar upp nya låsta rum. Vem
är egentligen Pierre? Varför lämnade han Malmö? Varför duckar han för Nicolas
frågor? Och varför vill Nicolas inte höra vad Pierre har att berätta? I Beirut

06.05.2022, 15:06

Zotero-Bericht

65 of 83

zotero://report/library/items?itemKey=TPCMCXRK,YHIVYPY6,3F...

försöker Nicolas förstå dels hur han har blivit den han är, dels vad Pierre, Nadia
och den pappa han aldrig träffat har betytt. Mötet med Pierre väcker också
oväntade minnen till liv. Nicolas kastas tillbaka till barndomen, till
Kontinentalbanan, järnvägsspåren som leder från Malmö ut i världen. Platsen där
hans barndomsvänner för sista gången skingrades. Med stor närvaro och
övertygande komplexitet skildrar Raja Bahari i Kontinentalbanan hur svårt det
kan vara att försöka förstå sig själv, sin bakgrund, identitet, och att skillnaden
mellan sanning och lögn kan vara knivskarp och helt osynlig på en och samma
gång.
Hinzugefügt am 21.3.2022, 16:08:46
Geändert am 21.3.2022, 16:08:46

Tags:
Sverige, Frånvarande fäder, Mor-sonrelationer, Identitetssökande, Minnen, Lögn, Libanon-- Beirut

Notizen:
= 1 Titel

Kungen av content
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Sebastian Mattsson
it-lit
978-91-987039-9-3

Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Kungen av content är en berättelse om samtidens fixering vid att förvandla
varenda beståndsdel av livet till "content". Träffsäkert skildrar Sebastian
Mattsson hur folks livsöden, tragedier och sorger kan exploateras för att skapa
innehåll.
Hinzugefügt am 22.3.2022, 10:59:42
Geändert am 22.3.2022, 10:59:42

Notizen:
= 1 Titel

Kunskap, kontrovers och kvicksilver : debatten om amalgamförgiftning i det
sena 1900-talets Sverige (Diss)

06.05.2022, 15:06

Zotero-Bericht

66 of 83

zotero://report/library/items?itemKey=TPCMCXRK,YHIVYPY6,3F...

Typ Buch
Autor Jonatan Samuelsson
URL http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-192200
Ort Umeå
Verlag Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
ISBN 978-91-7855-722-6
Datum 2022
Heruntergeladen am 28.3.2022, 11:24:48
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Medicinska kontroverser är ofta återkommande i dagens offentlighet och
medielandskap. I en ny avhandling studerar idéhistorikern Jonatan Samuelsson
vid Umeå universitet en sådan kontrovers som utspelade sig under decennierna
före millennieskiftet. Amalgamkontroversen i Sverige på 1980- och 1990-talen
som bidrog till att förändra föreställningar om sjukdom, hälsa och vad det
innebär att vara patient. Genom amalgamkontroversen kanaliserades
kunskapstillämpningar och ett socialt patos från 1960- och 1970-talens miljöoch sociala rörelser till medicinens område. I avhandlingen visar Jonatan
Samuelsson också att medierna var centrala för kontroversens utveckling och
formandet av dessa idéer. – De var mer än arenor eller megafoner för andra
aktörers uppfattningar: genom att på olika sätt iscensätta och förklara
kontroversen, agerade medierna som en nyckelaktör i kontroversen, säger
Jonatan Samuelsson och tillägger: – Amalgamkontroversen kretsade kring
frågan om hur det kvicksilver som fanns i amalgamet påverkade människors
hälsa. Amalgam var det dominerande materialet för att laga hål i tänder under
större delen av 1900-talet, och de anklagelser som under det tidiga 1980-talet
riktades mot det försatte tandvården, som expanderat kraftigt under hela
efterkrigstiden, i en förtroendekris liknande den som allmänsjukvården varit
inbegripen i under det föregående decenniet. Jonatan Samuelsson berättar
vidare att under amalgamkontroversen hamnade gränserna mellan vetenskapen
och samhället i fokus, liksom gränserna mellan olika vetenskapliga discipliner.
Dessa gränser utmanades och omförhandlades i en mängd olika kontexter och
på olika samhälleliga arenor: i rättssalar, på riksdagsgolvet, inom myndigheter
och sjukvårdsorganisation, i de vetenskapliga och facktidskrifternas spalter
och i medierna. – Amalgammotståndet bars fram av flera aktörer. Centralt
bland dessa stod patientföreningen Tandvårdsskadeförbundet (i dag
Tandhälsoförbundet). Föreningen organiserades enligt en riksförbundsmodell,
med i hög grad självständiga regionala avdelningar. I förbundets identitet
samsades kamp för social rättvisa och upprättelse med konsumentpolitiska
positioneringar och medicinsk kunskapsproduktion samt -spridning. Jonatan
Samuelsson säger att avhandlingens resultat pekar dels mot
amalgamkontroversen som en slags föregångare för hur liknande efterföljande
kontroverser om exempelvis elöverkänslighet, utbrändhet och mobiltelefoni
behandlades av myndigheter och medier. Dels mot behovet av ytterligare
studier som kan belysa mediernas roll i den svenska medicinhistorien, liksom
patienters och patientföreningars roll i formandet av medicinska begrepp och
medicinsk kunskap. Dessutom pekar avhandlingen på behovet av uppdaterade
begrepp för att medicinhistoriskt studera diffusa och svårmätbara symtom och
diagnoser, där begreppet kultursjukdom genom flitig användning i medierade
debatter blivit överlastat med associationer till föreställningar om psykiskt
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betingad sjukdom som icke-verklig. I stället föreslås begreppet gränssjuklighet
som ett sätt att komma bort från ett ensidigt fokus på symtom och orsaker och
i stället analysera historiska sjukdomar utifrån deras position längs det
medicinska vetandets och den medicinska föreställningsvärldens gränser.
Kurztitel Kunskap, kontrovers och kvicksilver
Hinzugefügt am 28.3.2022, 11:24:48
Geändert am 28.3.2022, 11:26:13

Tags:
Sverige, Amalgam, Kvicksilverförgiftning

Notizen:
Diss. Umeå : Umeå universitet, 2022

Kvinnor och män i Lönsboda Pistolskytteklubb 1963-2020 : ett lokalt
perspektiv på skytterörelsen i Sverige
Typ
Autor
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Mats Greiff
Anders Lindh
Arx Förlag AB
978-91-88893-30-7

Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Kvinnor och män i Lönsboda Pistolskytteklubb 1963–2020 är en bok som
belyser det vardagliga idrottslivet i byn Lönsboda i nordöstra Skåne under en
period på närmare 60 år, med startpunkt vid skytteklubbens tillkomst.
Kurztitel Kvinnor och män i Lönsboda Pistolskytteklubb 1963-2020
Hinzugefügt am 22.3.2022, 14:10:04
Geändert am 22.3.2022, 14:10:04

Livbärarna
Typ Buch
Autor Ina Rosvall
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Weyler Förlag
978-91-27-17630-0
2022
libris.kb.se
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Zusammenfassung Livbärarna är en roman om att sätta liv till världen. Det är en berättelse om en
annan värld som samtidigt talar rakt in i vårt nu.
Hinzugefügt am 21.3.2022, 15:27:39
Geändert am 21.3.2022, 15:27:39

Notizen:
= 1 Titel

Lucky Lada och jag
Typ Buch
Autor Maria Maunsbach
Ort [Stockholm]
Verlag Natur & Kultur
ISBN 978-91-27-17300-2
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Rakt från den skånska myllan, en varm och tragikomisk skröna som andas
Fritiof Nilsson Piraten. Lucky Lada och jag är en roman om kärlek: att älska sina
vänner, sin mamma, platsen där man vuxit upp, och till slut kanske även den
man varit.
Hinzugefügt am 21.3.2022, 15:00:46
Geändert am 21.3.2022, 15:00:50

Tags:
Sverige-- Skåne, Kärlek, Unga kvinnor, Landsbygd

Notizen:
= 2 Titel

Matrikel för Skara Trivial Schola [1749-1809] uprättad til följe af Ven.
consistorii resolution d. 18. oct. 1749.
Typ Buch
Autor
Reihe
Ort
Verlag
ISBN

Per-Ola Räf
Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 1401-7725 ; 102
Skara
Föreningen för Västgötalitteratur
978-91-86681-47-0
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Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Biografiska uppgifter om de 2 635 eleverna vid Skara Skola mellan 1749-1809.
Anzahl der Seiten 2 volymer. 848 s
Hinzugefügt am 4.4.2022, 14:28:22
Geändert am 4.4.2022, 14:29:13

Tags:
Skolor-- historia, Elever, Sverige-- Västra götaland -- Skara

Mellan medeltid och modernitet : en introduktion till historisk arkeologi från
högmedeltiden till i dag
Typ Buch
Autor Jonas M. Nordin
Ort Lund
Verlag Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-12878-8
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Historisk arkeologi är ett perspektiv, verksamt i skärningspunkten mellan den
materiella kulturen, de avbildande källmaterialen och de skriftliga källorna som
tillför en rumslig dimension i studiet av det förflutna. Mellan medeltid och
modernitet introducerar detta kunskapsfält genom att berätta om dess historia,
metoder och resultat rörande de senaste 700-årens historia. Bokens fokus ligger
på processer som den ökade skriftkulturen liksom digerdöden, den senmedeltida
klimatkrisen och modernitetens genombrott. Tillsammans utgör de avgörande
förändringsprocesser som kom att prägla samhället under mycket lång tid.
Mellan medeltid och modernitet riktar sig till studenter i historisk arkeologi,
arkeologi och övriga kulturhistoriska ämnen samt yrkesverksamma inom
kulturarvssektorn i vid bemärkelse, men även till alla som är intresserade av det
förflutna från senmedeltiden till idag.
Kurztitel Mellan medeltid och modernitet
Hinzugefügt am 31.3.2022, 15:52:59
Geändert am 31.3.2022, 15:52:59

Tags:
Historisk arkeologi

Notizen:
Upplaga 1
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Millennium 1 : Män som hatar kvinnor
Typ Buch
Autor Sylvain Runberg
Autor Stieg Larsson
Autor Josip Homs
Autor Karolina Sahlin
Verlag Cobolt Förlag
ISBN 978-91-88897-84-8
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Den förtalsdömde journalisten Mikael Blomkvist anlitas av den åldrade
industrimannen Henrik Vanger som vill ha hjälp med att försöka lösa gåtan med
hans sextonåriga brorsdotter Harriets försvinnande i september 1966. Som
medhjälpare får Blomkvist den unga, struliga datahackern Lisbeth Salander och
de båda börjar gräva i familjen Vangers förflutna. När de till sist lyckas uppdaga
sanningen visar den sig långt grymmare än någon kunnat ana. Historien kanske
är välbekant, men sättet den berättas på ger intrigen nytt liv och oanad intensitet.
För serieadaptionen står den franske manusförfattaren Sylvain Runberg, sedan
många år bosatt i Sverige, och den spanske tecknaren Josep Homs.
Serieversionen gavs ursprungligen ut i sex album vilka nu har samlats i tre
volymer med samma titlar som Stieg Larssons ursprungliga romantrilogi.
Format: 240 x 320 mm, inbunden, 136 s. Översättning: Karolina Sahlin.
Kurztitel Millennium 1
Hinzugefügt am 22.3.2022, 12:00:39
Geändert am 22.3.2022, 12:01:58

Notizen:
=Krimi-Triologie von Stieg Larsson als Serienrioman-Bearbeitung vpn franz. Autor, kaufen?

Min pappa var en trädgårdens mästare : en del av 1900-talets svenska
trädgårdshistoria
Typ
Autor
Ort
Verlag

Buch
Gunnel Carlson
Malmö
Bokförlaget Arena

ISBN 978-91-7843-557-9
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zusammenfassung Det här är berättelsen om trädgårdsmästaren och plantskolisten Arthur Persson,
Asarum i Blekinge. Hela sitt liv ägnade han åt växter och trädgård. Ibland
siktade han för högt och föll hårt. Hans idéer var då och då lite för djärva för
tiden. Han var en väldigt skicklig yrkesman, men inte lika bra på det
ekonomiska. Hans historia är också en del av 1900-talets svenska
trädgårdshistoria. När det fanns en trädgårdsmästare i varje by, när den svenska
villaträdgården föddes och skulle möbleras och det odlades både stort och smått,
nyttigt och vackert, högt och lågt i de svenska handelsträdgårdarna och
plantskolorna. Ett grönt århundrade. I boken Min pappa var en trädgårdens
mästare En del av 1900-talets svenska trädgårdshistoria skildrar
trädgårdsjournalisten och författaren Gunnel Carlson kärleksfullt historien om
sin pappa, trädgårdsmästaren och plantskolisten Arthur Persson. Utöver den
personliga skildringen handlar boken om svenska plantskolors och trädgårdars
historia, med start i början av 1900-talet och fram till slutet av seklet. Den ger
oss också utblickar i Europa, till mellan- och efterkrigstidens England och de
banbrytande odlarna i Holland. Vi möter även en rad tongivande personer, som
genom sin yrkesgärning bidragit till utvecklingen av svenska trädgårdar. En
personlig inblick i vår svenska trädgårdshistoria! Gunnel Carlson är
trädgårdsjournalist och författare. Hon är född och uppvuxen i Blekinge, där
hennes pappa hade plantskola. Idag odlar hon sin egen trädgård i skånska Arlöv.
Under tolv år gjorde hon trädgårdsprogrammen Gröna rum och Gunnels gröna
för SVT, och för närvarande medverkar hon regelbundet i Go kväll. Hon har
bland annat skrivit böckerna Gröna rum, Gröna hjälpen, Trädgårdsguiden,
Trädgårdsriket och Min gröna passion.
Kurztitel Min pappa var en trädgårdens mästare
Hinzugefügt am 21.3.2022, 17:39:09
Geändert am 21.3.2022, 17:41:41

Tags:
Sverige, Trädgårdar-- historia

Mindre folk - mer kyrka? : möjligheter för Svenska kyrkan i en postkristen tid :
rapport 2 från projektet "Folkkyrka i minoritet"
Typ Buch
Autor Sven Thidevall
Ort Skellefteå
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Artos
978-91-7777-201-9
2021
libris.kb.se
Efter tusen år som majoritetskyrka får nu Svenska kyrkan ställa om till ett liv
som minoritetskyrka. Det förändrar inte kyrkans uppdrag, men förutsättningarna
förändras. Det blir mindre folk. Vad händer med ”Svenska” i Svenska kyrkan när
de flesta ställt sig utanför? Kan det bli mer kyrka i tjänst för världen? I denna
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rapport bidrar forskare och reflekterande praktiker med olika perspektiv på
Svenska kyrkans framtid. • Vad framträder när församlingen sätts i fokus? •
Brännpunkter där framtiden formas. • Det mångtydiga begreppet ”minoritet”. •
Förslag på teologiska verktyg för folkkyrka i förändring. Mindre folk – mer
kyrka? Möjligheter för Svenska kyrkan i en postkristen tid Stiftelsen Sverige och
kristen tro; skriftserien 28
Kurztitel Mindre folk - mer kyrka?
Hinzugefügt am 22.3.2022, 13:11:47
Geändert am 22.3.2022, 13:13:04

Tags:
Sverige, Svenska kyrkan, Religiösa minoriteter

Obol för älskande : roman
Typ Buch
Autor Selene Hellström
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Stockholm
Bokförlaget Lejd
978-91-85725-65-6
2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Elios, Eos och Selene. Tre syskon, tre berättelser som flätas samman av begär,
svek och illusioner. Elios gäckas av passionen till den blinde och hemlöse Orion.
Han betalar för operationen som ger honom synen tillbaka, men upptäcker att en
bortvänd blick är långt smärtsammare än en oseende. Eos har upplevt den största
förlusten av alla. Hon lever sitt liv utan förflutet, ständigt på gränsen till
sammanbrott. Selenes största kärlek är orden och skrivandet gör henne blind för
det hon håller på att mista. Obol för älskande är en roman om förlust,
syskonskap och minnets bedräglighet. Bit för bit avtäcker den människans
utsatthet och de antika myternas grymhet. Selene Hellström är född 1974 och
bosatt i Norrtälje. Hon debuterade 2011 med novellsamlingen Våra händer
stickande, kliande och utkom 2017 med kollektivromanen Du är en stork som
har landat som utforskar svenskheten i relation till de andra.
Kurztitel Obol för älskande
Hinzugefügt am 22.3.2022, 13:42:14
Geändert am 22.3.2022, 13:42:46

Tags:
Syskon, Svek, Begär, Illusioner

Notizen:
= 2 Titel
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Om att bära denna längtan
Typ Buch
Autor Mats Nyblom
Verlag Trafik-Nostalgiska Förlaget
ISBN 978-91-88605-99-3
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Hundrafyra tåg- och bussbilder fotograferade på 1970-talet med tankar,
reflektioner och funderingar 40 år senare. Livet är en resa i tid och rum. Det är
lätt att bära en längtan tillbaka till tider och platser där man en gång varit. I den
här boken, som bygger på bilder på tåg och bussar som jag tog i slutet av 1970talet, reser jag tillbaka i tiden och rummet. Varför har vi denna längtan, denna
nostalgi? Det är något jag reflekterar över.
Hinzugefügt am 22.3.2022, 13:16:44
Geändert am 22.3.2022, 13:17:31

Övningar i frihet : pedagogiseringen av känslolivet och mellanmänskliga
relationer i 1970-talets Sverige
Typ Buch
Autor Linnea Tillema
URL http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-450411
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Heruntergeladen am
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Göteborg & Stockholm
Makadam förlag
978-91-7061-364-7
2021
22.3.2022, 13:54:20
libris.kb.se
Övningar i frihet
22.3.2022, 13:54:20
22.3.2022, 13:54:22

Tags:
Sverige, Mänskliga relationer, Känslor, Autenticitet, Sensitivitetsträning

Notizen:
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2021
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På äventyr i senkapitalismen
Typ Buch
Autor Tommy Sundvall
Autor Henrik Bromander
Ort Stockholm
Verlag Galago
ISBN 978-91-7775-187-8
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Vem laddar elsparkcyklarna, levererar paketen och gräver gravarna på
kyrkogården på undermåliga kontrakt? I Tommy Sundvalls satiriska
äventyrsserier är det Morris, John och Hunter som gör det. I en ständig men
hopplös jakt på pengar försöker de försörja sig på olika gig. 50 kr för varje
uppladdad elsparkcykel, men vem betalar elräkningen? Om ett paket ska
levereras från Stockholm till Pajala är det våra tre vänner som kör dag och natt.
På sina äventyr i gigekonomin och på botten av senkapitalismen hinner de starta
en fackklubb, bli vettskrämda på ett tomt hotell i Kramfors, utge sig för att vara
finsk sjöpolis och droga en mellanchef med fentanyl. Som tre galna men cyniska
Candide-typer tar de dagen som de kommer och hankar sig fram genom en
vardag av vidriga arbetsvillkor, vänskap och en och annan öl. På äventyr i
senkapitalismen samlar fyra långnoveller med huvudkaraktärerna Morris, John
och Hunter som bor i Stockholm, men äventyren tar oss med utanför tullarna i
jakten på snabba pengar. Förutom en roadtrip till Pajala blir det också klassisk
Finlandskryssning till Helsingfors. Det är en hysteriskt rolig och fräsande radikal
skildring av en bisarr tid. Tommy Sundvall är född 1988, bor i Stockholm och
har gett ut fanzinen ”Paddsatan” och ”Revkrematoriet” i över tio år. Han
medverkar regelbundet i tidskrifterna Brand och Det grymma svärdet. Delar av
”På äventyr i senkapitalismen” har publicerats som följetong i tidningen
Arbetaren. Till vardags arbetar Tommy Sundvall som tjänsteman inom
livsmedelsindustrin, men har ett förlutet på lager, callcenter, tidningsbranschen
och som svartstädare.
Hinzugefügt am 22.3.2022, 12:18:52
Geändert am 22.3.2022, 12:23:00

Tags:
Marknadsekonomi, Kapitalism

Notizen:
= Serienroman, Rz. Aftonbladet, Arbetaren

Parasiter och "bättre folk": affekt i näthat mot det svenska i Finland
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Typ Buch
Autor Karin Sandell
Ort Åbo, Finland
Verlag Åbo Akademis förlag
ISBN 978-952-389-007-7
Datum 2022
Signatur (Alma)9913587750005972
Bibliothekskatalog Finna
Sprache swe
Zusammenfassung Abstract
Kurztitel Parasiter och "bättre folk"
Anzahl der Seiten 197
Hinzugefügt am 29.3.2022, 15:51:02
Geändert am 29.3.2022, 15:51:02

Tags:
väitöskirjat, doktorsavhandlingar, fientlighet, finlandssvenskhet, hat, ilmaukset, metaforat, metaforer,
nätdiskussion, näthat, suomenruotsalaisuus, Suomi24, uttryck, verkkokeskustelu, viha, vihamielisyys

Notizen:
Doktorsavhandling

Rimdrottningar, folkmusiker och rockband
Typ Buch
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Karl Asp
Susanna Leijonhufvud
Gidlunds förlag
978-91-7844-485-4
2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Musicerande, musikskapande och undervisning i musik styrs av olika villkor för
deltagandet i musiklivet. Förutsättningar för att spela, skapa och lära musik
varierar beroende på vem som är utövare eller vem som lär. Deltagandets villkor
tar sig väsensskilda uttryck beroende på musikens sammanhang, traditioner och
politiska förutsättningar. I denna antologi guidas läsaren genom
musikskaparkollon för tjejer och icke-binära, rap-scenens lokala subkulturer,
rockband, den regionala kulturpolitikens makt över musik, inträdet av folk- och
världsmusik inom högre utbildning, breddad rekrytering i kulturskolan och
avslutningsvis musikaliskt lärande som social hållbarhet. I Rimdrottningar,
folkmusiker och rockband visas vad själva deltagandet i musiklivet innebär. Till
vår hjälp har vi samlat sju forskare vilka studerat deltagandets villkor i
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musiklivet. Författarna kommer från olika vetenskapliga discipliner som
musikpedagogik, sociologi, etnologi och musikvetenskap. Boken riktar sig till
studenter och lärare inom kulturområdet, utbildningsansvariga såväl som för
kulturintresserade som vill få fördjupad förståelse för vad det innebär att delta i
musiklivet.
Hinzugefügt am 21.3.2022, 17:21:17
Geändert am 21.3.2022, 17:22:37

Röd melankoli
Typ Buch
Autor Helena Boberg
Ort Stockholm
Verlag Norstedts
ISBN 978-91-1-312001-0
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Röd melankoli är en poesisamling där cellerna och bilderna muterar. Tumörerna
gnistrar som stjärnor alltmedan diktjaget kämpar för att behålla kontakten med
världen och med kroppen. Här skiktas journaler med drömmar, medicinsk
idéhistoria med vardagsobservationer. Dikterna rör sig i cirklar, vågor, strömmar,
och belyser olika aspekter av vad det innebär att vara sjuk: existentiellt och i ett
samhälle.
Hinzugefügt am 21.3.2022, 15:41:14
Geändert am 21.3.2022, 15:41:14

Notizen:
= 2 Titel

Sköra varelser
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Viktoria Myrén
Ordfront förlag
978-91-7775-216-5
2022
libris.kb.se

Zusammenfassung Efter att allt i livet har stallts pa sin spets, lamnar Nina lagenheten i storstan och
atervander till sin uppvaxtort. Men i motet med storasyster Lisen, som bor kvar,
kommer minnena fran barndomens vald till liv. De som vacker bade fortvivlan
och skuld, och nar en stark attraktion vaxer fram mellan Nina och Lisens man
rubbas den brackliga balansen mellan systrarna. Viktoria Myren har skrivit
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narvarande och overtygande om syskonskap, begar och motstand.Efter att allt i
livet har stallts pa sin spets, lamnar Nina lagenheten i storstan och atervander till
sin uppvaxtort. Men i motet med storasyster Lisen, som bor kvar, kommer
minnena fran barndomens vald till liv. De som vacker bade fortvivlan och skuld,
och nar en stark attraktion vaxer fram mellan Nina och Lisens man rubbas den
brackliga balansen mellan systrarna. Viktoria Myren har skrivit narvarande och
overtygande om syskonskap, begar och motstand.
Hinzugefügt am 22.3.2022, 12:23:00
Geändert am 22.3.2022, 12:23:21

Notizen:
= 3 Titel

Smuggling in the North : globalisation and the consolidation of economic
borders in Sweden, 1766-1806 [nur als Print]
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
Datum

Anna Knutsson
Florence
European University Institute, Department of History and Civilization
2019

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung This thesis considers the phenomenon of smuggling in late eighteenth-century
Sweden, a hitherto understudied topic in Swedish historiography. It explores
smuggling over a stretch of forty years, from 1766 to 1806, a time period when
both Sweden and Europe underwent significant changes, not least as a result of
the increasing global flows of wares. The thesis approaches smuggling from five
angles. It studies perceptions of smuggling in the national economic debates, it
examines its implications for state territoriality, it explores the social attitudes
towards the contraband retailers, it investigates contraband and its effects, and it
probes international perceptions of smuggling in Sweden. The combination of
these perspectives extends our understanding of the multifaceted and changing
role of smuggling in early modern Sweden. In doing so, the thesis shows how
smuggling was deeply connected with three key historical processes that shaped
the late eighteenth-century: globalisation, state formation, and consumption. The
intensification of globalisation in the eighteenth-century prompted increased
rates of protectionism in Sweden, as the state attempted to enforce economic
control over its territory and unify it under homogenised economic legislation.
This was a crucial step towards consolidating state power and standardising
Swedish territory and legislation. However, a demand for foreign goods persisted
which meant that smuggling flourished despite the bans, and this illicit trade and
consumption of smuggled wares came to shape Swedish society and culture.
This multi-layered history of smuggling in Sweden in the late eighteenth and
early nineteenth centuries thus establishes that smuggling, rather than being a
fringe phenomenon at the edge of society, permeated Swedish politics, culture,
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economics and society.
Kurztitel Smuggling in the North
Hinzugefügt am 28.3.2022, 14:12:18
Geändert am 28.3.2022, 14:12:34

Tags:
Sverige, Ekonomisk politik-- historia, Handelspolitik-- historia, Smuggling-- historia, Sweden-Commercial policy -- History., Sweden-- Economic policy -- History.

Notizen:
Thesis (Ph. D.)--European University Institute (HEC), 2019.

Speltoken. Hugo Alfvén och rosens klang
Typ Buch
Autor Tobias Lund
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Gidlunds förlag
978-91-7844-466-3
2022
libris.kb.se

Zusammenfassung Vart är världen på väg? Tonsättaren Hugo Alfvén slog igenom på 1890-talet, i en
tid när gamla sanningar utmanades av vetenskapliga genombrott,
industrialisering, urbanisering och internationalisering, av religionskritik och ny
filosofi, och av sociala och politiska massrörelser. På många sätt liknar den tiden
vår egen. Kan då symfonier och orkestermusik som Midsommarvaka ha något
med allt detta att göra? Ja, menar Tobias Lund, som tolkar en rad av Alfvéns
större verk som musik om världen och människans vanskliga plats i den.
Starkast och uthålligast sjunger Alfvén om sinnlighetens, kärlekens och
sexualitetens förmåga att hela en brusten värld, åtminstone tillfälligt. Författaren
visar också att Alfvéns musikskapande var intimt förbundet med internationella
trender inom litteratur, bildkonst och livsåskådning, förmedlade av vänner som
Ellen Key, Karl-Erik Forsslund, Alice Nordin, Verner von Heidenstam och Carl
Milles. Speltoken – Hugo Alfvén och rosens klang gör inte bara klart att Alfvéns
musik är långt mera komplex och innehållsrik än vad man ofta har antagit, utan
öppnar också ett nytt, musikhistoriskt perspektiv på ett avgörande skede i
Sveriges moderna historia. Tobias Lund är musikvetare verksam vid Lunds
universitet, musik- och operakritiker, författare och föreläsare. Speltoken är hans
tredje bok, efter doktorsavhandlingen om Franz Schuberts tidiga sånger (2009)
och en bok om Eduard Tubin (2011) som han skrev tillsammans med
tonsättarens son, Eino Tubin.
Hinzugefügt am 21.3.2022, 17:20:23
Geändert am 21.3.2022, 17:21:18
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Strömningar : ett liv bland andra
Typ Buch
Autor Johan Fornäs
Ort Göteborg
Verlag Bokförlaget Korpen
ISBN 978-91-89401-21-1
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I denna bok möts mördare och marxister, sadister och utopister, eldsjälar och
utbrända, djur och odjur. Strömningar är en sällsynt levande självbiografi av en
av sin generations mest inflytelserika samhällsforskare och humanister. Om en
pappa som finner sin mamma död i badkaret och får en outhärdlig barndom i
trettiotalets Tyskland. Han beskriver hur det var att växa upp på en folkhögskola
där pappan brevväxlade med Einstein. Han skildrar sin egen ivriga väntan på att
få pröva vingarna. Hur det var att bo i ett typiskt 70-talskollektiv, ordna
självstyrande studiecirklar och bedriva hemlig infiltration i det militära. Genom
livet har Johan Fornäs rört sig på tvärs mellan ämnen och sammanhang som för
många andra utgjort strikt åtskilda territorier. Han har försökt fånga tidens
rörelser i fri forskning. Strömningar handlar om en människas utveckling under
sjuttio år, om smärtpunkter och flyktförsök, drivkrafter och blockeringar. Det är
en sällsynt levande självbiografi av en av sin generations mest inflytelserika
samhällsforskare och humanister. Johan Fornäs är gift med Hillevi Ganetz och
bor med schipperkehunden Kim på Södermalm i Stockholm och i Haut de
Cagnes på franska rivieran. Han är pensionerad professor och har verkat inom
ämnena matematik, filosofi, kulturstudier och medie- och
kommunikationsvetenskap vid universiteten i Lund, Göteborg, Linköping,
Stockholm och Södertörn.
Kurztitel Strömningar
Hinzugefügt am 22.3.2022, 12:57:47
Geändert am 22.3.2022, 12:59:26

Tags:
Sverige, Forskare, Fornäs, Johan, 1952-, Professorer

Stulet barn : Min resa från Korea och tillbaka
Typ Buch
Autor Catrin Villaume Fägerstrand
Verlag Norstedts
ISBN 978-91-1-312136-9
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zusammenfassung Maria Jung Yoon adopterades från Sydkorea till Sverige 1968. En flicka på två
och ett halvt år och ett äldre, barnlöst par i Norrköping, det kan väl bara sluta
lyckligt? Men i själva verket är hon över fyra år gammal och kvar i Seoul finns
hennes biologiska föräldrar som undrar vart Jung Yoon och hennes två systrar
har tagit vägen.När Maria har bott hos sina adoptivföräldrar i två år får de ett
brev från Socialstyrelsen som skriver att barnens biologiska föräldrar har krävt
att få dem tillbaka. Marias biologiska föräldrar är varken fattiga eller
lågutbildade sydkoreaner som svenska myndigheter har beskrivit dem, och
Maria är inte räddad från nöd och svält. Tack vare mäktiga kontakter,
massmedial uppmärksamhet och mutor till korrumperade tjänstemän får paret
Huh slutligen kontakt med Marias svenska föräldrar.Det här är berättelsen om
Maria Jung Yoon Huh Lundberg Ström, ett stulet barn.
Kurztitel Stulet barn
Hinzugefügt am 21.3.2022, 15:40:16
Geändert am 21.3.2022, 15:40:16

Tillsammans i mörker
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Hanna-Linnea Rengfors
Göteborg
It-lit
978-91-987039-8-6

Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Tillsammans i mörker är en berättelse om människoliv som binds ihop av kärlek,
sex, sorg och skam, på resan genom ett Sverige fullt av krossade hjärtan och
envisa drömmar.
Hinzugefügt am 22.3.2022, 10:57:03
Geändert am 22.3.2022, 10:57:03

Tags:
Sverige, Kärlek, Sexualitet, Sorg, Skam

Notizen:
= 2 Titel

Träd, Gräs och Stenar, Pärson Sound, International Harvester : en kollektiv
berättelse
Typ Buch
Autor Håkan Agnsäter
06.05.2022, 15:06
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Autor Mats Eriksson Dunér
Autor Jakob Sjöholm
Autor Jonas Stål
Ort Årsta
Verlag Dokument Press
ISBN 978-91-88369-55-0
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Den första boken om ett av världens äldsta rockband.Träd, Gräs och Stenar har
existerat i olika skepnader sedan 1967. Det är idag en av Sveriges och troligen
västvärldens äldsta musikgrupper med rötterna i 1960-talets alternativa rörelser.
Bandet turnerar fortfarande världen över.
Kurztitel Träd, Gräs och Stenar, Pärson Sound, International Harvester
Hinzugefügt am 29.3.2022, 15:56:10
Geändert am 29.3.2022, 15:56:10

Tags:
Sverige, Musikgrupper-- historia, Musikrörelsen, Proggrock, International Harvester (musikgrupp),
Pärson Sound (musikgrupp), Träd, Gräs och Stenar (musikgrupp)

Notizen:
Första upplagan

Träden längs med bäcken : Essäer om människor och djur
Typ Buch
Autor Olle Holmlöv
Verlag Carlsson
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am

978-91-89065-11-6
2022
libris.kb.se
Träden längs med bäcken
21.3.2022, 13:57:46

Geändert am 21.3.2022, 13:57:46

Notizen:
= 2 Titel mit Essays vh
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Uniformer i järnvagsnära verksamheter
Typ Buch
Autor Göran Enqvist
Ort Stockholm
Verlag Trafik-nostalgiska förlaget
ISBN 978-91-88605-81-8
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I snart 45 år har Göran Enqvist samlat på märken och beklädnader relaterade till
spårbunden trafik. Mössor, uniformer, knappar, emblem och andra tidstypiska
uniformsmärken har alltid varit hans stora passion. Allt började 1978 med ett
mössmärke och utvecklades snabbt till ett livslångt samlande. För denna bok har
författaren grävt djupt i arkiven och lyckats samla ihop ett gediget material från
forna tiders järnvägsnära verksamheter. Boken beskriver ingående historien
bakom uniformerna samt utvecklingen genom åren – från tidigt 1900-tal till sent
1990-tal. Då området uniformer kring våra järnvägar är mycket större än vad
man först kunde ana, kommer vi att dela upp materialet i en serie på tre böcker
varav det här är den första. Del två kommer att handla om SJ:s uniformer från
1856 till bolagiseringen 2001 och den tredje boken kommer att behandla de
enskilda järnvägarnas, privatbanornas uniformering och emblem. Göran är född
1962 och uppvuxen i Hökarängen, en av Stockholms södra förorter. 1980
började han vid SJ i Hagalund på allmän vagntjänst som snart byttes mot
växlingstjänst. 1983 påbörjades lokförarkursen och examination följde året
därpå. 1986 blev Göran examinerad på ånglok i Hagalund. Har sedan kört tåg för
Citypendeln, TGOJ och Green Cargo, men är nu åter vid SJAB. Han har fyra
vuxna barn och bor sedan knappt tjugo år tillbaka i Eskilstuna.
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