
101 Politik och förvaltning i svenska kommuner

Typ Buch

Autor Gissur Ó. Erlingsson

Autor Johan Wänström

Auflage rev. utg.

Ort Lund

Verlag Studentlitteratur

ISBN 978-91-44-13517-5

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Den kommunala nivån är central för det svenska politiska systemet.
Kommunerna ansvarar för tunga välfärdsområden och omsätter stora summor
och är därför viktiga byggstenar för både välfärdsstatens och demokratins
funktionssätt...

Hinzugefügt am 16.5.2022, 13:27:08

Geändert am 25.5.2022, 16:39:44

Tags:

Sverige, Kommunalpolitik, Kommunalförvaltning

Notizen:

Andra upplagan

101 "Vi var starkare förr" : svenska kraftkarlar i ord och bild

Typ Buch

Autor Olle Backman

Ort Stockholm

Verlag Santérus

ISBN 978-91-7359-023-5

Datum 2008

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel "Vi var starkare förr"

Hinzugefügt am 16.5.2022, 13:25:47

Geändert am 30.5.2022, 12:52:08

Tags:
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Akrobater-- historia -- Sverige -- Sekelskiftet 1900 -- 1900-talet, Tyngdlyftning-- historia -- Sverige --

Sekelskiftet 1900 -- 1900-talet

101 200 svenska sevärdheter från andra världskriget = De 2672 2. Aufl.

Typ Buch

Autor Lars Gyllenhaal

Band rev. utg.

Verlag Lind & Co

ISBN 9789180183987

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 12.5.2022, 09:19:52

Geändert am 16.5.2022, 17:16:10

Notizen:

2 uppl.

101 Adoptionerna : Ett granskande reportage

Typ Buch

Autor Patrik Lundberg

Autor Alexander Mahmoud

Autor Josefin Sköld

Verlag Natur & Kultur Allmänlitteratur

ISBN 978-91-27-16637-0

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Med boken Adoptionerna fördjupar Patrik Lundberg, Josefin Sköld och
Alexander Mahmoud historien om misstänkta brott kopplade till internationella
adoptioner till Sverige från mitten av 1900-talet fram till i dag.

Kurztitel Adoptionerna

Hinzugefügt am 12.5.2022, 09:53:06

Geändert am 16.5.2022, 17:17:37

101 Att arbeta för lika villkor : ett genus- och maktperspektiv på arbete och
organisation

Typ Buch
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Autor Britt-Inger Keisu

Ort Lund

Verlag Studentlitteratur

ISBN 978-91-44-13504-5

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Organisationer bör verka för ett rättvist och jämlikt arbetsliv. Men vad innebär
det i praktiken? Och vilken roll spelar maktstrukturer respektive individers
handlande i arbetet för lika villkor? Att arbeta för lika villkor erbjuder en
introduktion till det ämnesområde som ringas in utifrån begreppen makt, genus,
organisation och jämställdhet...

Kurztitel Att arbeta för lika villkor

Hinzugefügt am 11.5.2022, 14:30:25

Geändert am 24.5.2022, 13:01:49

Tags:

Sverige, Makt (samhällsvetenskap), Jämställdhet på arbetsmarknaden, Arbetsliv-- genusaspekter,

Arbetsrätt

Notizen:

Upplaga 1

101 Av skog är vi komna : berättelser i ord och bild

Typ Buch

Autor Sylvia Samuelsson

Ort [Åsele]

Verlag [Sylvia Samuelsson]

ISBN 978-91-639-4370-6

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Av skog är vi komna

Anzahl der Seiten 82

Hinzugefügt am 1.4.2022, 12:42:51

Geändert am 21.4.2022, 15:35:22

Tags:

Lappland, Flottare, Ncciz Åsele, Skogsarbetare, Skogsarbete-- historia, Sverige-- Lappland -- Åsele

Notizen:
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Andra utgåvan

101 Bepröfvade recept : en kokbok med smakprov ur arkiven

Typ Buch

Autor Maria Larsson Östergren

Autor Tommy Söderlund

Autor Hannah Storm

Autor Madelene Nettermark

Autor Charlotte Höglund

Verlag eddy.se ab

ISBN 978-91-88929-51-8

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Hur smakar historien, kan man veta och ta reda på det? I Bepröfvade recept ges
inspiration och möjlighet till historiska smakupplevelser med utgångspunkt i de
recept och fotografi er som bevaras i Riksarkivet - Landsarkivet i Visby.

Kurztitel Bepröfvade recept

Hinzugefügt am 9.5.2022, 09:53:33

Geändert am 9.5.2022, 13:10:09

Tags:

Matlagning-- historia

101 Bilder av ras i svensk visuell kultur

Typ Buch

Autor Åsa Bharathi Larsson

Reihe ISSN: 0348-1433, KVHAA Konferenser 107

Verlag Kungl. Vitterhetsakademien

ISBN 978-91-88763-29-7

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Bilder av ras i svensk visuell kultur är en tvärvetenskaplig antologi om hur
representationer av ras etablerats, omformulerats och kritiserats i Sverige under
tvåhundra år. Författarna är forskare i genusvetenskap, historia, konstvetenskap,
litteraturvetenskap, medievetenskap, musei- och biblioteksvetenskap samt
språkvetenskap, och nedslag görs i material från flera tidsepoker:
bokillustrationer från 1800-talet, reklamaffischer och rasbiologiska fotografier
från 1900-talets första hälft, tv- och filmkultur samt skämtbilder från 2000-talet.
Utan att ge en heltäckande bild av problematiken närmar sig författarna
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materialet med en bred uppsättning angreppssätt och perspektiv; det visuella
materialet diskuteras utifrån begrepp som dekolonialitet, representation,
stereotyp, makt, genus, vithet och bildbruk. Antologin har sin bakgrund i en
konferens som hölls 2018 på Kungl. Vitterhetsakademien.

Hinzugefügt am 5.4.2022, 17:13:04

Geändert am 21.4.2022, 15:38:51

101 Björnjägarens döttrar : En berättelse om sju systrar

Typ Buch

Autor Anneli Jordahl

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-311838-3

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Det skvallrades jämt om den beryktade björnjägarens sju döttrar. Meningarna
gick isär. Levde de verkligen på helt egen hand ute i vildmarken? Det påstods att
de tillbringade all sin tid med att jaga, bada och brottas, förutom när de drack sig
stupfulla på hembränt och porter. Ibland syntes de på marknaden där de sålde
björnskinn och dansade lättklädda och uppspelta när försäljningen gått över
förväntan.En kvinna bestämmer sig för att i hembygdsföreningens årsbok
nedteckna de sju systrarna Leskinens vilda historia. Varför gick de aldrig i skola?
Varför ville de leva isolerade i ödemarken, femton mil från närmaste stad?
Varför betedde de sig som grovhuggna pojkar?Det blir till en berättelse om vrede
och sorg, om ensamhet och gemenskap, om syskonrivalitet och en förhöjd
livskänsla i den krävande tillvaron långt in i vildmarken.Anneli Jordahl har
inspirerats av Aleksis Kivis finska romanklassiker Sju bröder från 1870 men har
valt att flytta berättelsen till nutid och till namnlösa platser i Finland - och att
istället placera sju systrar i förgrunden.

Kurztitel Björnjägarens döttrar

Hinzugefügt am 12.5.2022, 10:42:21

Geändert am 24.5.2022, 13:03:05

101 Bokhandelns historia i Stockholm

Typ Buch

Autor Leif Olsson

Verlag Kaunitz-Olsson

ISBN 978-91-89603-03-5

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 12.4.2022, 15:58:07

Geändert am 21.4.2022, 15:39:58
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101 Bortbytaren

Typ Buch

Autor Anders de la Motte

Verlag Bokförlaget Forum

ISBN 978-91-37-15563-0

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Första delen i Askerserien, en spänningssvit som utforskar det annorlunda och
avvikande.Den egensinniga kriminalinspektören Leonore Asker ser ut att ha
chefskapet för Malmös grova brottsrotel inom räckhåll. Men mitt i ett
högprofilerat kidnappningsfall väljer ledningen att ”befordra” henne till chef
över den så kallade Avdelningen för förlorade själar, en enhet för udda
utredningsärenden i polishusets källare.Trots förödmjukelsen dras Asker in i ett
av de egendomliga fallen. Någon placerar ut små olycksbådande figurer i ett
modelljärnvägslandskap och en av dem visar sig föreställa den kidnappade
kvinnan.Fallets kopplingar till det gömda och förfallna får Asker att kontakta
Martin Hill, lektor i arkitektur med ett intresse för urban exploration. Snart
misstänker Asker och Hill att bortom det till synes banala ruvar en ovanlig sorts
ondska.

Hinzugefügt am 18.5.2022, 12:36:20

Geändert am 24.5.2022, 13:04:07

101 Bröder i fäktkonst : en historisk essä

Typ Buch

Autor Adam Leismark

Ort [Dösjebro]

Verlag Grå huset media

ISBN 978-91-527-1124-8

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Sex svenska officerares väg genom livet - vilka avtryck gjorde de genom
historien? Berättelsen rör sig från vardag till dramatik, mellan olympiska spel till
krig och flygkatastrofer. Det är en fantastisk resa från 1800-talets slut till 1900-
talets mitt i ett både fredligt och krigshärjat Europa med omnejd.

Kurztitel Bröder i fäktkonst

Hinzugefügt am 1.4.2022, 12:04:00

Geändert am 21.4.2022, 15:41:00

Tags:

Sverige, Officerare, Fäktning-- historia
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101 Dalarna under andra världskriget

Typ Buch

Autor Jan Erik Ohlsson

Ort [Borlänge]

Verlag [Jan Erik Ohlsson]

ISBN 978-91-519-4773-0

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 4.4.2022, 11:46:08

Geändert am 21.4.2022, 15:42:17

Tags:

Andra världskriget 1939-1945, Sverige-- Dalarna, Försvaret-- historia, Civilt försvar-- historia,

Interneringsläger-- historia

101 Den osannolika mördaren

Typ Buch

Autor Thomas Pettersson

Ort [Göteborg]

Verlag Offside Press

ISBN 978-91-85279-67-8

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung I denna uppdaterade utgåva med åtta nya kapitel får läsaren följa polisens jakt på
bevis mot »Skandiamannen«. Dessutom presenterar Thomas Pettersson nya
fakta om mordet och pusselbitar som ger en tydligare bild av människan och
gåtan Stig Engström.

Hinzugefügt am 12.5.2022, 12:37:21

Geändert am 24.5.2022, 13:05:59

Tags:

Mordutredning, Palmemordet 1986, Engström, Stig, 1934-2000

Notizen:

Utökad nyutgåva

101 Den som inte saknar dig : en kärlekshistoria i krigets skugga
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Typ Buch

Autor Conny Palmkvist

Ort Stockholm

Verlag Forum

ISBN 978-91-37-50199-4

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung De möttes på en skoldans i april 1941, ett år efter ockupationen av Danmark.
Hanne bara sjutton, Kim arton. Få dagar senare åker Kim ut på sjön och de två
nyförälskade börjar skriva till varandra. I hamnarna såg Kim vad kriget gjorde
med människorna. Han skrev om det och kärlek. Sent under 1944 gav han sig in
i motståndskampen. Han arresterades och torterades och sköts i april 1945. Det
sista han skrev var ett brev till Hanne. Kim fick sätt livet till men Hanne lever
än, 97 år gammal. År 2018 träffar Conny Palmkvist henne och får höra historien
om Kim och deras brev. Resultatet är en bok om kärlek, för alltid äkta, komplex
och sann. Varken kriget eller döden kunde skilja dem åt.

Kurztitel Den som inte saknar dig

Hinzugefügt am 9.5.2022, 16:05:32

Geändert am 24.5.2022, 13:07:00

Tags:

Motståndsrörelser, Tyska ockupationen av Danmark 1940-1945, Kampmann, Hanne, Malthe-Bruun,

Kim, 1923-1945

101 Den stora klangen : essäer

Typ Buch

Autor Eva-Britta Ståhl

Ort Skellefteå

Verlag Norma

ISBN 978-91-7217-127-5

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Den stora klangen tar sin början med ett hotande åskväder och klingar ut i en
vision av den återlösta mänskligheten. Mellan Adalbert Stifters roman Der
Nachsommer 1857 och Richard Wagners Parsifal 1882 sker mycket som
kommer att lägga grunden till modernitetens nya århundrade. Här förenas
fascinationen inför litteraturens existentiella och religiösa intertexter med
musikens stora mysterium.

Kurztitel Den stora klangen

Hinzugefügt am 1.4.2022, 12:01:16

Geändert am 21.4.2022, 16:26:52
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Tags:

Litteratur-- historia, Musik och litteratur-- historia

101 Den svenska väljaren : en introduktion till politiskt beteende i allmänna val

Typ Buch

Autor Magnus Hagevi

Ort Stockholm

Verlag Santérus förlag

ISBN 978-91-7359-176-8

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Denna bok ger en grundläggande introduktion till forskning om politiskt
beteende.

Kurztitel Den svenska väljaren

Hinzugefügt am 12.5.2022, 16:25:01

Geändert am 24.5.2022, 13:08:18

Tags:

Sverige, Val (statsvetenskap), Riksdagsval, Väljarbeteende, Väljare, Väljarsympatier

101 Den uppgrävda jorden

Typ Buch

Autor Lisa Wool-Rim Sjöblom

Ort Stockholm

Verlag Galago

ISBN 978-91-7775-159-5

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung 2021 kom nya skakande uppgifter om den korrupta svenska adoptionsindustrin:
om chilenska barn som på 70- och 80-talet stals från sina föräldrar och
adopterades till Sverige. Lisa Wool-Rim Sjöblom berättar nu två av dessa barns
historia i serieboken Den uppgrävda jorden.

Hinzugefügt am 9.5.2022, 16:07:00

Geändert am 24.5.2022, 13:09:32

Tags:

Adoptivbarn, Försvunna barn, Föräldrar, Chile, Adoption, Adoptivföräldrar, Internationell adoption
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101 Det enda som blir kvar är ord

Typ Buch

Autor Helena Österlund

Reihe N/L ; 0077

Ort [Stockholm]

Verlag Nirstedt/litteratur

ISBN 978-91-89389-39-7

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 4.4.2022, 11:08:50

Geändert am 21.4.2022, 16:28:02

101 Din granne vid Sergels torg : innanför glasfasaden Kulturhuset Stadsteatern
1998-2022

Typ Buch

Autor Thomas Bergholtz

Autor Cecilia Frode

Verlag Hjalmarson & Högberg Bokförlag

ISBN 978-91-986706-5-3

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Din granne vid Sergels torg Thomas Bergholtz. Och mitt i huset ligger
informationsdisken där allt kan hända och gör det hela tiden. Thomas Bergholtz
har arbetat där i 25 år och sett det gripande skådespelet på nära håll. Det här är
hans berättelse om besökarna, dramat, förvirringen, skratten, sorgen, frågorna
och upptågen. Förord av Cecilia Frode.

Kurztitel Din granne vid Sergels torg

Hinzugefügt am 5.4.2022, 17:02:58

Geändert am 21.4.2022, 16:28:55

101 Drömmen om Armenien : armenier och svenskar under 1000 år

Typ Buch

Autor Ann Grönhammar

Ort Stockholm

Verlag Medströms bokförlag

ISBN 978-91-7329-173-6

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zusammenfassung Ann Grönhammar har länge varit verksam vid Livrustkammaren på Stockholms
slott, där hon producerat uppskattade utställningar om Sveriges drottningar,
liksom om österländska skatter och Sidenvägen från Persien. Boken speglar
hennes stora intresse för möten mellan svenskar och armenier, ett folk som
genom seklen har spelat en särskild roll för kontakterna mellan Europa och
Orienten.

Kurztitel Drömmen om Armenien

Hinzugefügt am 12.5.2022, 10:12:12

Geändert am 24.5.2022, 13:10:51

Tags:

Sverige, Armenien, Armenier-- historia

101 Ekshäradsdialekten : ol å uttryck, historier

Typ Buch

Autor Monika Nilsson

Ort [Kristinehamn]

Verlag Norlén & Slottner

ISBN 978-91-88503-91-6

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Här finner du en ovanlig bok. Den har blivit till i digitala diskussioner och
funderingar i en dialektgrupp, som har växt fram bland ekshäringar boende på
orten eller ute i världen. Alla har vi starka band till Ekshärad och värnar om
bevarandet av vår säregna dialekt. Du vet nog redan att en ekshäring aldrig
ljuger, men ha i beaktande att densamme kan förstärka sanningen, när det
kommer till återgivning av berättelser och historier. Du behöver inte förstå vad vi
säger. Du behöver inte förstå vad vi skriver. Men du ska förstå vad vi menar!

Kurztitel Ekshäradsdialekten

Hinzugefügt am 12.5.2022, 12:16:44

Geändert am 24.5.2022, 13:12:17

101 Elle Kari

Typ Buch

Autor Elly Jannes

Autor Anna Riwkin-Brick

Ort [Luleå]

Verlag PUF-förlag

ISBN 978-91-982655-6-9

Datum 2021
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Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Boken är en autentisk berättelse om sameflickan Elle Kari, tre år och hennes
dagliga liv i det område som idag heter Sápmi. Det är en bok på tre språk:
lulesamiska, svenska och nordsamiska för att ge de yngsta barnen tillgång till det
samiska kulturarvet i kombination med positiv språkutveckling. När den kom på
svenska 1951 blev den uppmärksammad och älskad av

Hinzugefügt am 16.5.2022, 16:35:37

Geändert am 24.5.2022, 13:13:37

Tags:

Sápmi

Notizen:

Nyutgåva

101 En man som heter Ove jubileumsutgåva

Typ Buch

Autor Fredrik Backman

Auflage rev. utg.

Verlag Bokförlaget Forum

ISBN 978-91-37-50505-3

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung När ”En man som heter Ove” gavs ut 2012 kunde nog ingen ana att den 10 år
senare skulle beskrivas som ett internationellt fenomen, men sagan om störiga
grannar och vikten av att köra Saab blev en succé i alltifrån Tyskland till
Sydkorea, låg på New York Times bästsäljarlista i mer än ett år och har sålts i 7
miljoner exemplar. Den svenska filmatiseringen Oscarsnominerades och nu
spelas en amerikansk version in med Tom Hanks. I denna jubileumsutgåva får du
hela romanen igen, men för första gången skriver även författaren djupt
personligt om hur allting började och boken kom till. I det rika extramaterialet
ingår illustrationer och foton, och berörda världen över ger sin syn på Oves resa
från ett anonymt svenskt radhusområde till Hollywood.

Hinzugefügt am 18.5.2022, 12:34:42

Geändert am 24.5.2022, 13:14:38

101 Evig inre kris

Typ Buch

Autor Nina Hemmingsson

Ort Stockholm
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Verlag Kaunitz-Olsson

ISBN 978-91-89015-73-9

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Inför tjugoårsjubileet av den första publiceringen samlar hon nu ett urval av de
serier och bilder som hon producerat sedan starten.

Hinzugefügt am 9.5.2022, 16:15:31

Geändert am 24.5.2022, 13:15:32

Tags:

Mänskliga relationer, Ångest

101 Extas i folkhemmet : Sveriges psykedeliska historia

Typ Buch

Autor Leonidas Aretakis

Verlag Natur & Kultur Allmänlitteratur

ISBN 978-91-27-16483-3

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Människan har i alla tider använt psykedelika. Från de sydamerikanska
schamanerna, via antikens läkare till vår tids rejvkultur har de stillat oro,
stimulerat kreativitet och fört oss närmare både Gud och varandra. De senaste
åren har de psykedeliska substanserna genomgått en renässans inom både
kulturen och forskningen. Men är de här för att frälsa eller förstöra?

Kurztitel Extas i folkhemmet

Hinzugefügt am 9.5.2022, 16:16:49

Geändert am 24.5.2022, 13:16:32

101 Fält : skisser

Typ Buch

Autor Lotta Lotass

Ort [Mölndal]

Verlag Ekphrasis

ISBN 978-91-986257-4-5

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Fält

Hinzugefügt am 5.4.2022, 16:25:01

Geändert am 21.4.2022, 16:30:11

Zotero-Bericht zotero://report/library/items?itemKey=GCIA38Q4,IF8XTHCI,TFD...

13 of 97 30.05.2022, 16:30

Hartwig.Marion
Hervorheben

Hartwig.Marion
Hervorheben



101 Fåradingar

Typ Buch

Autor Nils-Åke Hasselmark

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-312619-7

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung När Nils-Åke Hasselmark debuterade på Norstedts 1957 med Dikter över en
brusten trädgård var Hjalmar Gullberg hans lektör. Sextiofem år senare
publicerar han nu diktsamlingen Fåradingar. Ett långt liv går att skönja i dessa
korta, täta dikter. De är kloka, och liknar klassisk, centrallyrisk poesi, men
bygger sällan på någon säker, tillbakalutad visdom. Deras kunskap är av ett
annat slag. Den röst som hörs tycks inte ha vant sig varken vid att leva eller vid
att skriva. Bilder och utsagor är präglade av en djup undran över livet, en nykter
blick på döden och en förundran över världen: naturens skönhet och människans
skörhet, poesins möjlighet att fortsätta bli till.

Hinzugefügt am 12.5.2022, 11:50:25

Geändert am 24.5.2022, 13:17:38

101 Flyktingarna som kom till Landskrona 1945

Typ Buch

Autor Gotthard Westerblad

Autor Christer Strandberg

Ort [Landskrona]

Verlag [K&C Strandberg]

ISBN 978-91-519-7727-0

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Anzahl der Seiten 60

Hinzugefügt am 1.4.2022, 12:16:05

Geändert am 21.4.2022, 16:31:24

Tags:

Andra världskriget 1939-1945, Dokumentärfotografi, Flyktingar-- historia, Kvinnliga flyktingar--

historia, Sverige-- Skåne -- Landskrona, Westerblad, Gotthard

101 Folkmedicin mellan gammalt och nytt : sjuk- och hälsovård i södra Sverige
vid förra sekelskiftet
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Typ Buch

Autor Stefan Persson

Ort Lund

Verlag Folklivsarkivet vid Lunds universitet

ISBN 978-91-639-5367-5

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Folkmedicin mellan gammalt och nytt

Hinzugefügt am 11.5.2022, 14:34:43

Geändert am 24.5.2022, 13:18:48

Tags:

Sverige, Medicin-- historia, Folkmedicin-- historia, Huskurer-- historia

101 Främmande fåglar : Jascha, mormor och jag

Typ Buch

Autor Jessica Haas Forsling

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-312140-6

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Från sin mammas dödsbädd tar Jessica Haas Forsling med sig ett tummat
exemplar av boken Främmande fågel av Jascha Golowanjuk, ett författarnamn
hon aldrig hört förut. På titelsidan står hennes mormors namn, den mytomspunna
Ruth som försvann så tidigt. Jessica förstår inte varför boken kallar på henne.
Men den kommer att ge hennes liv en ny riktning.Jascha Golowanjuk var i
mitten av förra seklet en bästsäljande författare i Sverige, hans äventyrliga och
exotiska romaner älskades av många och han umgicks med tidens största
profiler. Men hans sårbara identitetstillhörigheter – jude, homosexuell,
invandrare – gjorde honom till en främmande fågel i den svenska kultursfären
och idag är det få som minns honom. Han var en utböling i det modernistiska
folkhemsbygget på Gärdet i Stockholm, precis som Ruth Haas som flytt från
Berlin och bodde några gator bort. De var båda utlevande normbrytare, som
levde stort men som gömdes i skuggorna.När Jessica Haas Forsling plötsligt står
som ensam förmedlare av familjehistorien till sina barn, pekar alla pilar mot
henne, Ruth. Men medan mormodern ligger tyst i sin grav på Judiska
kyrkogården, är det Jascha Golowanjuk som fyller i de gapande luckorna i
sökandet bakåt.I Främmande fåglar väver författaren ett vindlande nät mellan
Jascha och Ruth. I mitten står lite motvilligt hon själv och hennes egen jakt –
efter minnen, sammanhang, en judisk identitet. Det blir en gripande berättelse
om att förlora trådarna bakåt och att ta makten över sin historia.

Kurztitel Främmande fåglar

Hinzugefügt am 12.5.2022, 11:53:26
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Geändert am 24.5.2022, 13:19:51

101 Från skidor till ambulans

Typ Buch

Verlag Ord&visor förlag

ISBN 978-91-88965-54-7

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Från skidor till ambulans är en bok om sjukvård och hälsoarbete i en tid långt
före vårt idag självklara välfärdssamhälle - och ändå inte så länge sedan.
Berättelsen börjar i en glest befolkad, isolerad och fattig bygd i slutet av 1800-
talet och följer sedan utvecklingen av sjukvården fram till 1960-talet.

Hinzugefügt am 12.5.2022, 12:43:59

Geändert am 24.5.2022, 13:21:06

101 Gökungen

Typ Buch

Autor Camilla Läckberg

Verlag Bokförlaget Forum

ISBN 978-91-37-15265-3

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Camilla Läckberg är tillbaka i Fjällbacka! Två fruktansvärda händelser, utan
synbart sammanhang, skakar Fjällbacka. En känd fotograf hittas brutalt mördad i
sin utställningslokal. Henning Bauer, nobelpristagaren i litteratur, drabbas av ett
våldsamt dåd på den lilla ö där han håller på att skriva tionde boken i sin
världsberömda romansvit. Patrik Hedström och kollegorna på Tanumshede
polisstation kommer ingenstans i utredningen av fallen, samtidigt som Erica
Falck gräver i mordet på en transsexuell man i 1980-talets Stockholm. Hon inser
sakta att det förflutnas trådar sträcker sig in i nutiden och att gamla synder
lämnar långa skuggor efter sig.

Hinzugefügt am 18.5.2022, 12:32:58

Geändert am 24.5.2022, 13:22:56

101 Gotlands historia

Typ Buch

Autor Roger Öhrman

Band Tredje, reviderade upplagan

Ort Klintehamn
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Verlag Gotlandica förlag

ISBN 978-91-86103-84-2

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Gotlands historia är boken som på ett lättillgängligt sätt presenterar historien på
Gotland från forntid till nutid. Boken kom 1994 ut i serien Gotländskt Arkiv.
Detta är en reviderad och uppdaterad utgåva. Roger Öhrman är pensionerad
lärare och har varit förste antikvarie vid Gotlands Museum. Han har skrivit om
bland annat gotländsk historia och hembygd samt publicerat ett flertal böcker
och artiklar.

Hinzugefügt am 1.4.2022, 12:46:06

Geändert am 25.4.2022, 16:10:13

Tags:

Historia, Sverige-- Gotland

Notizen:

Tredje, reviderade upplagan

101 Har vi råd med männen : Och andra texter

Typ Buch

Autor Åsa Moberg

Verlag Natur & Kultur Allmänlitteratur

ISBN 978-91-27-17102-2

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Har vi råd med männen innehåller texter från hela Åsa Mobergs liv som
skribent, med återkommande teman som kvinnokamp, kärnkraft och psykiatri.

Kurztitel Har vi råd med männen

Hinzugefügt am 12.5.2022, 09:55:33

Geändert am 24.5.2022, 13:25:00

101 Helgö : den bortglömda ön : en förhistorisk handels- , hantverks- och
kultplats i Mälaren : sammanfattning och tolkning av utgrävningarna
1954-1979

Typ Buch

Autor Jutta Waller

Ort [Visby]
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Verlag eddy.se ab

ISBN 978-91-88929-20-4

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Helgö ligger i Mälaren strax söder om Ekerölandet, intill det smala
Bockholmssundet. När en sommarstugeägare på ön skulle gräva en grop för sin
flaggstång påträffades en märklig bronsskopa. Skopan, med sitt exotiska och
antika utseende, gav anledning att söka svar på frågan om dess ursprung hos
expertis på Historiska museet.

Kurztitel Helgö

Hinzugefügt am 4.4.2022, 11:14:00

Geändert am 25.4.2022, 16:12:20

Tags:

Järnåldern, Gravfält, Utgrävningar, Byggnader, Sverige-- Uppland -- Helgö

Notizen:

Första utgåvan

101 Hökensåsord : med exempel på användning

Typ Buch

Autor Bengt Pettersson

Ort Tidaholm

Verlag Daretorpsbygdens intresseförenjng

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Hökensåsord

Anzahl der Seiten 40

Hinzugefügt am 1.4.2022, 12:08:28

Geändert am 25.4.2022, 16:13:21

Tags:

Dialekter, Sverige-- Västergötland -- Tidaholm, Sverige-- Västergötland -- Hökensås

Notizen:

Andra upplagan
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101 I en sal på lasarettet : En berättelse om min mamma, tuberkulosen och
folkhemmet

Typ Buch

Autor Björn Wiman

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-311639-6

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung En kall februarikväll 1947, två dagar före hennes sjuårsdag, skrivs en flicka med
tbc in på Norrtulls sjukhus. Efter fyra månader på sjukhuset skickas hon till
barnsanatoriet Tjärnan i Dalarna för att tillfriskna. Först till lucia ska den lilla
flickan få komma hem till sin familj igen.Flickan kommer att bli Björn Wimans
mamma. I den här boken berättar han hennes historia: vistelsen på sanatoriet,
hemkomsten och rädslan för att insjukna igen, tystnaden som omgav sjukdomen
i familjen, hur erfarenheten präglat henne som barn och som vuxen.Det är också
en berättelse om den fruktade lungsjukdom som skördat så många liv under
mänsklighetens historia, som kommit att symbolisera såväl smuts och fattigdom
som förfining, kultur och livshunger. Och om varför tuberkulosen blev det
framväxande folkhemmets största fiende.I en sal på lasarettet är en gripande, rik
och insiktsfull bok om en sjukdom, om människorna som drabbades av den och
om ett samhälle som kanske gick för långt i sin iver att utplåna den. För vad gör
det med ett litet barn att vara borta från sina föräldrar så länge? Och vad har det
gjort med den generation som kommit efter?

Kurztitel I en sal på lasarettet

Hinzugefügt am 12.5.2022, 11:56:32

Geändert am 24.5.2022, 13:26:36

101 Ixelles : roman

Typ Buch

Autor Johannes Anyuru

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-312174-1

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Sedan Mio dog har Rut ensam uppfostrat den son de fick tillsammans, och
skapat ett liv åt dem: hon har ett hus vid havet, en del i rikedomen, och
anställning på den gåtfulla "agenturen", som med hjälp av fiktiva röster
manipulerar offentligheten. Pojken, som nu är tio år, vet ingenting om sin far:
inte hur han levde, inte hur han dog. Han är trygg. Räddad.En dag får Rut höra
att det på ett sjukhus ligger en medvetslös pojke som har en inspelning med
Mios röst. Hon plockar med darrande händer den ålderdomliga cd-spelaren ur
hans ryggsäck. Skivan i den skimrar som guld. Det är Mio som talar på den. Mio
som borde vara död. Han säger: ”Det finns tak här där man ser ända ut till havet.
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Här i biblioteket över ingenting.”Johannes Anyurus nya roman, den första sedan
augustvinnaren De kommer att drunkna i sina mödrars tårar, är en polyfon och
vindlande roman om vänskap och längtan, och ett kärleksbrev till fiktion,
påhittade liv och bibliotek.

Kurztitel Ixelles

Hinzugefügt am 12.5.2022, 11:47:45

Geändert am 24.5.2022, 13:27:54

101 Jacquette Gyldenstolpe : romantik och tragik i skuggan av tronen

Typ Buch

Autor Anna-Lena Berg

Ort Stockholm

Verlag Santérus förlag

ISBN 978-91-7359-182-9

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Det tidiga 1800-talets omvälvande händelser sett ur en högadlig familjs ögon.

Kurztitel Jacquette Gyldenstolpe

Hinzugefügt am 12.5.2022, 16:23:39

Geändert am 24.5.2022, 13:28:50

101 Jag minns krigsåren

Typ Buch

Autor Gunvor Abrahamsson Frykholm

Ort [Stockholm]

Verlag [Gunvor Abrahamsson Frykholm]

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Anzahl der Seiten 82

Hinzugefügt am 1.4.2022, 12:12:01

Geändert am 25.4.2022, 16:14:24

Tags:

Andra världskriget 1939-1945, Sverige-- Dalarna -- Avesta -- By

101 Järnbruk i Värmland

Typ Buch
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Autor Örjan Hedenberg

Autor Mari-Anne Roslund

Band Tredje omarbetade upplagan

Ort Lidingö

Verlag Föreningen för smedsläktsforskning/FFS

ISBN 978-91-983216-7-8

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 1.4.2022, 12:41:39

Geändert am 25.4.2022, 16:17:39

Tags:

Sverige-- Värmland, Järnbruk-- historia

Notizen:

Tredje omarbetade upplagan

101 Jonas Alströmer 1685-1761 : tidig industrialist, idealist, entreprenör,
finansman, donator mm

Typ Buch

Autor Magnus Ullman

Ort Stockholm

Verlag Bokförlaget Magnus Ullman

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Jonas Alströmer 1685-1761

Hinzugefügt am 12.5.2022, 09:25:42

Geändert am 24.5.2022, 13:30:27

Tags:

Sverige, Entreprenörskap, Företagare, Industrimän, Alströmer, Jonas, 1685-1761

101 Kalmars gatunamn : om gator och vägar i Kalmar kommun : en
komplettering

Typ Buch

Autor Jan G. Nilsson

Ort [Kalmar]
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Verlag [Kalmar kommun. Samhällsbyggnadskontor]

ISBN 978-91-519-9022-4

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Kalmars gatunamn

Anzahl der Seiten 72

Hinzugefügt am 1.4.2022, 12:47:33

Geändert am 25.4.2022, 16:18:41

Tags:

Sverige-- Småland -- Kalmar, Väg- och gatunamn

101 Karolinen Ulrika : tog värvning i Karl XII:s armé och gifte sig med en
kvinna : "brott som är värda döden"

Typ Buch

Autor Anna Guttorp

Autor Jakob Jakobsson

Ort [Norrtälje]

Verlag Norrtälje bibliotek förlag

ISBN 978-91-984298-7-9

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Skicklig. Nykter. Flitig. Hörsam. Gudfruktig. Kort sagt en mönstersoldat.
Lovorden är hämtade från slutbetyget för Wilhelm Edstedt som var soldat i den
karolinska armén. Det var bara en sak som inte stämde. Wilhelm hette inte
Wilhelm. Hon hette Ulrika och hade bluffat sig in i krigsmakten. Historien om
adelskvinnan Ulrika Stålhammar är helt skakande. Hon bluffade sig in i Karl
XII:s armé mitt under brinnande krig. Och hon gifte sig med sitt livs kärlek –
pigan Maria. Hon hade därmed gjort sig skyldig till svåra brott som kunde kosta
både henne själv och Maria livet. Hela historien rullas upp i protokollen från
rättegången mot Ulrika och Maria som finns i Landsarkivet i Vadstena.

Kurztitel Karolinen Ulrika

Hinzugefügt am 12.5.2022, 12:13:23

Geändert am 24.5.2022, 13:31:34

Tags:

Sverige, Sverige-- Småland, Sweden, Rättegångar, Adelskvinnor, Bedrägeri, Karoliner (svensk

historia), Samkönade äktenskap, Stålhammar, Ulrika Eleonora, 1683-1733

101 Kirunahistoria : ur mitt arkiv

Zotero-Bericht zotero://report/library/items?itemKey=GCIA38Q4,IF8XTHCI,TFD...

22 of 97 30.05.2022, 16:30

Hartwig.Marion
Hervorheben

Hartwig.Marion
Hervorheben



Typ Buch

Autor Agge Theander

Ort [Kiruna]

Verlag Kalott-Tema

ISBN 978-91-527-0688-6

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung En samling av glimtar ur den rika historia som finns berättad om Kiruna och
dess omnejd. Artiklarna är samlade i kapitel som gammal gruvhistoria,
Kirunaprofiler, Kirunabebyggelse, konstnärer, järnvägshistoria, försvarshistoria,
forskningshistoria, skidhistoria och intressanta platser i fjällen. Sist men inte
minst ett kapitel om den humor som finns i gruvstaden kallat Kiruna i folkmun.
Ett uppslagsverk när man vill minnas en tid som flytt.

Kurztitel Kirunahistoria

Hinzugefügt am 1.4.2022, 12:48:07

Geändert am 25.4.2022, 16:19:45

Tags:

Städer-- historia, Sverige-- Lappland -- Kiruna

101 Kläda blodig skjorta : Svenskt barnafödande under 150 år

Typ Buch

Autor Maja Larsson

Verlag Natur & Kultur Allmänlitteratur

ISBN 978-91-27-17188-6

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Hur har det varit att vänta och föda barn i Sverige de senaste 150 åren? Genom
verkliga vittnesmål från de som var med väver boken en tidigare oskriven
berättelse som spänner från 1800-talets hemförlossningar till dagens storsjukhus,
via förlossningshem, livsfarliga kejsarsnitt och barnlöshetsbehandlingar.

Kurztitel Kläda blodig skjorta

Hinzugefügt am 12.5.2022, 10:05:38

Geändert am 24.5.2022, 13:33:22

101 Knäpp knappen! : om svenska arméns uniformsknappar

Typ Buch

Autor Adam Leismark

Ort [Dösjebro]

Verlag Grå huset media
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ISBN 978-91-527-1125-5

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Knappen är kanske den mest traditionsbärande funktionen på dagens svenska
uniform. Än idag bärs knappar med motiv som kan härledas till 1700-talets mitt.
Den svenska knapptraditionen är unik i världen. Boken är ett oslagbart
referensverk i ämnet för forskare, arkeologer och historiskt intresserade.

Kurztitel Knäpp knappen!

Hinzugefügt am 1.4.2022, 11:19:28

Geändert am 25.4.2022, 16:20:44

Tags:

Militära uniformer-- historia -- Sverige

Notizen:

andra utökade upplagan

101 Köpmanholmen : brukssamhällets historia

Typ Buch

Autor Magnus Näslund

Ort [Köpmanholmen]

Verlag Nätra hembygdsförening

ISBN 978-91-637-1638-6

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Köpmanholmen

Hinzugefügt am 10.5.2022, 18:27:11

Geändert am 24.5.2022, 13:34:28

Tags:

Industrihistoria, Sverige-- Ångermanland -- Köpmanholmen

101 Kultplats från bondestenåldern med stengudar och bildstenar

Typ Buch

Autor Yngve Stenberg

Ort [Perstorp]

Verlag [Yngve Stenberg]

ISBN 978-91-519-8761-3

Zotero-Bericht zotero://report/library/items?itemKey=GCIA38Q4,IF8XTHCI,TFD...

24 of 97 30.05.2022, 16:30

Hartwig.Marion
Hervorheben

Hartwig.Marion
Hervorheben

Hartwig.Marion
Hervorheben



Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 1.4.2022, 11:14:07

Geändert am 25.4.2022, 16:38:42

Tags:

Fornlämningar, Stenåldern, Sverige-- Skåne -- Oppmanna -- Söndraby

101 Kungens män : Karl XII:s drabantkår

Typ Buch

Autor Stefan Ingesson

Ort Lund

Verlag Ekström & Garay

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Karl XII:s drabanter, kungens män, var en fruktad livvaktsstyrka om tvåhundra
man som i olika konstellationer alltid befann sig i kungens närhet, såväl på som
utanför slagfältet. Under Karl XII:s personliga befäl var drabantkåren ett
självständigt beridet elitförband, särskilt utvalda för deras tapperhet.

Kurztitel Kungens män

Hinzugefügt am 10.5.2022, 17:28:57

Geändert am 24.5.2022, 13:35:21

Tags:

Sverige, Historia, Stora nordiska kriget 1700-1721, Drabanter (militärväsen), Karl XII, kung av

Sverige, 1682-1718

Notizen:

Andra upplagan

101 Kvarlåtenskaper

Typ Buch

Autor Kristina Sandberg

Verlag Novellix

ISBN 978-91-7589-537-6

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zusammenfassung I den nyskrivna novellen Kvarlåtenskaper tecknar Kristina Sandberg finstämt en
historia om kärlek och drömmar, mardrömmar och sorg. Om det som blev, och
det som inte blev. Hur ett avslutat liv kan lämna efter sig spår av önskningar som
i det levande livet aldrig slog in. Och om hur allt som blir kvar kan vara några
hastigt nedtecknade namn på ett tomt Telia-kuvert.

Hinzugefügt am 10.5.2022, 15:45:50

Geändert am 24.5.2022, 13:36:26

101 Landet lagom och det pragmatiska arvet

Typ Buch

Autor Kurt Lundgren

Ort Stockholm

Verlag Dialogos

ISBN 978-91-7504-384-5

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Hur kan den politiska pragmatism som länge tjänat det framgångsrika svenska
samhällsbygget återerövras och anpassas till en ny tid? Dagens politiker tycks
alltmer frångå den pragmatiska synen för att vinna partipolitiska poänger, inte
för att lösa samhällsproblemen. Den snabba takt med vilken världen förändras
ställer nya krav på beslutfattare. Dags att återerövra pragmatismen!

Hinzugefügt am 9.5.2022, 17:32:29

Geändert am 25.5.2022, 15:41:39

Tags:

Sverige, Samhällsutveckling, Politiska förhållanden, Ekonomiska förhållanden, Välfärd

Notizen:

Första upplagan

101 Lex THX : Historien om Sveriges största medicinska konflikt och den
märkvärdiga veterinären som skapade den

Typ Buch

Autor Maria Josephson

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-311771-3

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zusammenfassung Berättelsen om veterinärmedicinaren Elis Sandberg och kalvthymusextraktet
THX är en unik och dramatisk svensk medicinhistoria. Den spänner över nästan
fyra decennier, befinner sig i olika bryt- och brännpunkter och sätter
förstoringsglaset på avgörande frågor i samhällsutvecklingen. Det handlar om
synen på patienten, om lidande och död, men också om konflikterna mellan
alternativmedicin och evidens, stad och landsbygd, allmänhet och etablissemang.
Det är en berättelse om Sveriges väg in i moderniteten.Den första THX-
patienten, en grannes ko, tillfrisknade snabbt och gjorde Elis Sandberg övertygad
om att han hade löst cancerns gåta. Från 1950-talet och framåt fick mellan 50
000 och 150 000 människor injektioner med extraktet. Hela tiden i konflikt med
den svenska medicinalstyrelsen och stora delar av läkarkåren. Som mest fanns
25 THX-kliniker spridda över Sverige och Sandberg var en rikskändis.Det här är
utan konkurrens vår största medicinska konflikt genom tiderna och den kom att
påverka svensk sjukvård i grunden. En veterinärmedicinare från Småland banade
väg för en ny syn på den sjuka människan i Sverige.

Kurztitel Lex THX

Hinzugefügt am 12.5.2022, 11:51:54

Geändert am 25.5.2022, 15:42:38

101 Liv Strömquists astrologi

Typ Buch

Autor Liv Strömquist

Autor Karin Cyrén

Autor Arvida Byström

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-312165-9

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Visste du att Melania Trump är en typisk oxe – bäst av alla tecken på att härda
ut?Att Boris Johnson är tvilling – zodiakens fladdriga pratkvarn?Vet du
skillnaden mellan en rigid stenbock och en flippad stenbock?Och vet du vilket
tecken som är så hänförande och bedårande att vi inte märker att de egentligen
bara totalt fuckar oss?Liv Strömquist är tillbaka med ett humoristiskt, satiriskt
seriealbum, som med stjärntecken som ram roastar mänskligheten. I den här
boken får du läsa om en rad personer, vars handlingar och livsöden förklaras
utifrån deras stjärntecken: läkemedelstillverkaren Arthur Sackler, den
psykoanalytiska pionjären Sabina Spielrein, rapparen Flavor Flavv, drottning
Kristina och den brittiske designern som övergav mänskligheten och började
leva som get i Alperna är bara några exempel.Som ingen annan skildrar och
speglar Liv Strömquist den värld vi lever i, samtidigt som hon sätter fingret på
samtidens – och våra egna – ömma punkter. En astrologibok även för dig som
hatar astrologi.

Hinzugefügt am 12.5.2022, 12:01:09

Geändert am 25.5.2022, 15:46:44
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101 Lutad mot ett spjut : Mary Wollstonecrafts resa i Skandinavien 1795

Typ Buch

Autor Katarina Bjärvall

Ort Stockholm

Verlag Ordfront

ISBN 978-91-7775-203-5

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung I Lutad mot ett spjut får läsaren följa med i Mary Wollstonecrafts fotspår och in i
hennes tankevärld. Det är en sann historia som tar sig friheter med inspiration av
1700-talsförfattarens fantasi och förnuft. En fängslande biografi - och en
skattjakt i Norden.

Kurztitel Lutad mot ett spjut

Hinzugefügt am 9.5.2022, 17:36:36

Geändert am 25.5.2022, 16:26:57

Tags:

Feminism, Skandinavien, Wollstonecraft, Mary, 1759-1797

101 Mannen som byggde ett tidningsimperium : en bok om Erik Åkerlund

Typ Buch

Autor Kjell Åkerlund

Ort [Saltsjö-Boo]

Verlag Kjelltorp Förlag

ISBN 978-91-527-1123-1

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Mannen som byggde ett tidningsimperium

Hinzugefügt am 1.4.2022, 11:15:32

Geändert am 9.5.2022, 13:22:04

Tags:

Sverige, Företagare, Bokförläggare, Publicister, Åkerlund, Erik, 1877-1940, Tidningsföretag

101 Människobyn : staden som ständigt utmanas

Typ Buch

Autor Mats Hederos
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Autor Johan Tell

Verlag Brombergs Bokförlag

ISBN 978-91-7809-259-8

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Hur bygger vi hållbara och levande städer i framtiden? Har synen på byggande
och stadskärnans funktion förändrats? Under pandemin har frågor kring hur vi
ska arbeta, konsumera och leva satts på sin spets. Här delar Mats Hederos, en av
Sveriges mest visionära fastighetsförvaltare, med sig av sina tankar kring
förvandlingen av Stockholms city under det senaste decenniet och ger oss sin
syn på hur stadskärnan i framtiden kan göras mer attraktiv med hjälp av bland
annat kultur och idrott.Många säger att stadskärnor kommer att dö nu när
människorna vill bort från staden. I verkligheten finns dock inga tecken på att
staden har tappat sin attraktivitet. Men den behöver skapas på ett nya sätt, av nya
aktörer och samarbetspartners.IMänniskobynberättar han för oss om hur nya
tankesätt och samarbeten kommer att visa vägen för hur våra framtida städer
görs mera levande, människotillvända, hållbara och attraktiva. Han tar upp
frågor som alla världens ledare diskuterar i detta nu, frågor som är helt
avgörande för hur vi lever våra liv i staden. [Elib]

Kurztitel Människobyn

Hinzugefügt am 12.5.2022, 12:23:46

Geändert am 25.5.2022, 16:29:31

101 Min barndom i Kengis

Typ Buch

Autor Per Rova

Ort Hedenäset

Verlag Lumio

ISBN 978-91-89387-37-9

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 16.5.2022, 16:21:08

Geändert am 25.5.2022, 16:32:09

Tags:

Rova, Per, 1949-, Sverige-- Norrbotten -- Kengis

101 Nya Klara : Sveriges modernaste stadsdel

Typ Buch

Autor Martin Rörby
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Autor Erik Svensson

Verlag Max Ström

ISBN 978-91-7126-445-9

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Klarakvarteren är möjligheternas land, en experimentverkstad för framtiden i
hjärtat av Stockholm. Här sjuder det av liv! Klara har under två sekler varit den
del av staden som varit mest benägen till förändring, där gaturum och byggnader
formats och omformats efter trender och behov. Målet har varit att skapa
attraktionskraft och trivsel för såväl stockholmare som besökare från när och
fjärran.Den här boken beskriver Klaras fantastiska utveckling. Området har
förändrats på ett sätt som bejakar oss som de upplevelsetörstande och
kontaktlängtande varelser vi människor är. Klara har fyllts med ett blandat och
rikt innehåll samtidigt som den fysiska miljön har stöpts om till den moderna
cityfunktion som området nu har.

Kurztitel Nya Klara

Hinzugefügt am 12.5.2022, 09:38:48

Geändert am 25.5.2022, 16:33:05

101 Nya Sverige i Nordamerika : en stormakts äventyr på 1600-talet

Typ Buch

Autor Leif Lundquist

Autor Hans Ling

Autor Kim-Eric Williams

Autor Margaretha Hedblom

Autor Sven Orrsjö

Ort [Enebyberg]

Verlag Leif Lundquist

ISBN 978-91-527-1001-2

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Nya Sverige i Nordamerika

Hinzugefügt am 1.4.2022, 12:13:25

Geändert am 9.5.2022, 13:24:00

Tags:

Historia, Kolonier, Svenskamerikaner, Nya Sverige, Förenta staterna-- Delaware, Svenskamerikansk

litteratur, Sverige-- Västergötland -- Tidaholm -- Dimbo

Notizen:

Edition 1.1
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101 Oändligt underbart

Typ Buch

Autor Marjaneh Bakhtiari

Verlag Ordfront förlag

ISBN 978-91-7775-212-7

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 9.5.2022, 17:38:40

Geändert am 25.5.2022, 16:34:19

101 Onda nätters drömmar : November 1942 och andra världskrigets
vändpunkt

Typ Buch

Autor Peter Englund

Verlag Natur & Kultur Allmänlitteratur

ISBN 978-91-27-16008-8

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Vändpunkt, november 1942. Världen står och väger mellan barbari och
civilisation, vad som helst kan hända.

Kurztitel Onda nätters drömmar

Hinzugefügt am 12.5.2022, 10:02:31

Geändert am 25.5.2022, 16:35:11

101 Ordlista för Vikamålet så som det talas i Vika by, Mora kommun

Typ Buch

Ort Mora

Verlag Vika byalag :

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Anzahl der Seiten 40

Hinzugefügt am 1.4.2022, 12:08:06

Geändert am 9.5.2022, 13:26:39

Tags:

Svenska språket, Dialekter
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Notizen:

4:e upplagan

101 Paradis

Typ Buch

Autor Sara Villius

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-312255-7

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Sara Villius roman Madonna var en skoningslös undersökning av vad det är att
vara kvinna och moder, madonna och kropp. Paradis utspelar sig i ett
kärnfamiljens efteråt. När separationen väl är ett faktum måste kvinnan i bokens
centrum komma fram till vem hon egentligen är. Utkastad från paradiset, eller fri
att skapa sitt eget för första gången i sitt liv.Den trygga tillvaron som har varit
svår att lämna skakas om, livet blir mer kringflackande. Den ljuvliga trädgården,
den egna magiska gläntan, ter sig plötsligt främmande. Men kanske finns det
fortfarande platser kvar att upptäcka. Kanske finns det en ö.Sara Villius
efterlängtade återkomst till litteraturen Madonna blev omtalad och omtyckt när
den utkom 2019. Nu är Villius tillbaka med den fristående uppföljaren Paradis,
där hon med skarp men ömsint blick fortsätter att granska villkoren för att vara
kvinna och skapande människa idag.

Hinzugefügt am 12.5.2022, 11:01:39

Geändert am 25.5.2022, 16:36:07

101 Parallella liv : om Sven Delblancs och P.O. Enquists författarskap

Typ Buch

Autor Lars Lönnroth

Ort [Malmö]

Verlag Ellerströms

ISBN 978-91-7247-670-7

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Parallella liv är en personligt skriven dubbelbiografi om författarna Sven
Delblanc och P.O. Enquist. Lars Lönnroth skildrar här två av 1900-talets mest
betydande svenska författarskap och samtidigt sina egna minnen av författarna
och den tid de levde i.

Kurztitel Parallella liv

Hinzugefügt am 9.5.2022, 17:46:23

Geändert am 25.5.2022, 16:37:08
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Tags:

Svenska författare, Delblanc, Sven, 1931-1992, Enquist, P. O., 1934-2020

101 Religions around the Arctic: Source Criticism and Comparisons

Typ Buch

Autor Håkan Rydving, Konsta Kaikkonen

URL https://www.adlibris.com/no/bok/religions-around-the-arctic-source-criticism-
and-comparisons-9789176351833

Verlag Stockholm University Press

ISBN 978-91-7635-183-3

Heruntergeladen am 19.4.2022, 14:40:59

Hinzugefügt am 19.4.2022, 14:40:59

Geändert am 9.5.2022, 13:30:58

Anhänge

Religions around the Arctic: Source Criticism and Comparisons - Håkan Rydving, Konsta
Kaikkonen - heftet(9789176351833) | Adlibris Bokhandel

101 Så kom spårvägen till Lund

Typ Buch

Autor Håkan Lockby

Autor Christer Ljungberg

Ort Lund

Verlag Ekström & Garay

ISBN 978-91-89559-52-3

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Den nya spårvägen är den första i Sverige på 110 år och det mest omdebatterade
stadsbyggnadsprojektet i Lunds historia. Ett unikt projekt som diskuterats i över
30 år, från en idé om en stadsutveckling i östra Lund med spårburen trafik som
ryggrad, till att spårvägen Lund C–ESS blev verklighet 2020. Att bygga en
spårväg har aldrig varit ett mål, utan ett medel för att uppnå mål om en hållbar
utveckling. Stadsutvecklingsprojekten i det så kallade ”Kunskapsstråket” och i
den nya stadsdelen på Brunnshög är sammanflätade med spårvägsprojektet. De
förutsätter alla varandra. Anledningen till att spårvägen varit svår för många att
förstå och acceptera är kanske för att spårvägen inte i första hand ska lösa dagens
problem – utan framtidens. Få om ens något projekt har väckt så mycket känslor
bland lundabor. Detta och allt om vägvalen, dramatiken, sveken, kriserna,
stadsutvecklingen, motståndet och de avgörande ögonblicken kan ni läsa om i
denna bok som förutom författarnas erfarenheter bygger på intervjuer med
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politiker, tjänstemän och näringslivet.

Hinzugefügt am 9.5.2022, 18:08:35

Geändert am 25.5.2022, 16:41:37

Tags:

Stadsplanering, Sverige-- Skåne -- Lund, Spårvägar, Spårvagnar, Spårvägstrafik, Trafikplanering

101 Säpo & kontraspionaget : det som inte har berättats

Typ Buch

Autor Bengt Nylander

Autor Lars Korsell

Ort Stockholm

Verlag Medströms bokförlag

ISBN 978-91-7329-164-4

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Bengt Nylander började vid Säpo och kontraspionaget 1981, där han knöts till
Ryssroteln. Han blev slutligen chef för det samlade svenska
kontraspionaget. Han drogs in i det dramatiska spelet runt ubåtsincidenter,
hemlighetsmakeriet kring JAS Gripen och Sovjetunionens spioneri mot Sverige.
Samtidigt försökte Säpo värva egna spioner bland utländska diplomater och
öststatsagenter.

Kurztitel Säpo & kontraspionaget

Hinzugefügt am 12.5.2022, 10:10:03

Geändert am 25.5.2022, 16:42:40

Tags:

Sverige, Kontraspionage-- historia, Sverige. Rikspolisstyrelsen. Säkerhetspolisen

101 Självbiografiska rum

Typ Buch

Autor Kerstin Dahlbäck

Ort Stockholm

Verlag Carlssons

ISBN 978-91-89065-19-2

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 9.5.2022, 18:10:37

Geändert am 25.5.2022, 16:43:41
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Tags:

Strindberg, August, 1849-1912, Bergman, Hjalmar, 1883-1931

101 Sjuk Vård

Typ Buch

Autor Dan Andersson

Verlag Leopard förlag

ISBN 978-91-89145-84-9

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Det är kris både i förlossningsvården och i vården av äldre. Vi ser dagligen
reportage om hur patienter vårdas i korridorer på de stora sjukhusen. Politiker
gör blixtutryckningar och satsar mer resurser men problemen kvarstår.

Hinzugefügt am 22.4.2022, 17:36:56

Geändert am 9.5.2022, 13:33:03

101 Skånska : ett underbart språk

Typ Buch

Autor Harry Pawlowski-Paulnitz

Ort [Höör]

Verlag Prossimo AB

ISBN 978-91-527-1286-3

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Skånska

Hinzugefügt am 1.4.2022, 12:07:45

Geändert am 9.5.2022, 13:35:50

Tags:

Sverige-- Skåne, Svenska språket, Dialekter

Notizen:

Utgåva: 2021-1

101 Söderarms fyr- och lotsplats genom tiderna

Typ Buch
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Autor Magnus Ullman

Ort Stockholm

Verlag Bokförlaget Magnus Ullman

ISBN 978-91-983627-9-4

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 12.5.2022, 09:28:23

Geändert am 25.5.2022, 16:44:32

Tags:

Sjöfart-- historia, Fartyg, Fyrar, Sverige-- Stockholms skärgård, Lotsväsen, Söderarms fyr, Sverige--

Uppland -- Torskär

101 Ställa upp : det stora beredskapslyftet

Typ Buch

Autor Annica Triberg

Ort [Stockholm]

Verlag Bokförlaget Max Ström

ISBN 978-91-7126-565-4

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Redan från början fick covid-19-pandemin allvarliga konsekvenser i samhället:
vården var tungt belastad samtidigt som tusentals i andra branscher stod utan
arbete. Då föddes Beredskapslyftet, ett initiativ som gjorde det möjligt att ställa
upp och göra en betydelsefull insats. Kabinpersonal, restauranganställda,
tågvärdar och många andra gick från att vara permitterade eller arbetslösa till att
bli livsviktiga kuggar i samhällsmaskineriet. Hur var denna snabba omställning
möjlig? Vilka låg bakom? Vad blev resultatet? Och vad har vi lärt oss av
det?Journalisten och författaren Annica Triberg har intervjuat ett femtiotal
personer som varit involverade i de olika insatserna. Denna reportagebok
skildrar alla delar av Beredskapslyftet.

Kurztitel Ställa upp

Hinzugefügt am 12.5.2022, 09:42:22

Geändert am 25.5.2022, 16:45:27

Tags:

Sverige, Kompetensutveckling, Katastrofberedskap, Civil beredskap, Coronapandemin 2019-,

Beredskapslyftet

101 Staten och staden : statliga avtryck i Göteborg under 400 år
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Typ Buch

Autor Pether Ribbefors

Autor Nalbandian Misak

Autor Anders Rudäng

Ort Göteborg

Verlag Länsstyrelsen Västra Götaland

ISBN 978-91-527-1990-9

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Staten och staden

Hinzugefügt am 9.5.2022, 18:14:07

Geändert am 25.5.2022, 16:46:28

Tags:

Historia, Sverige-- Göteborg, Sverige-- Västra götalands län

101 Statsbyggnad och den globala ordningens ursprung

Typ Buch

Autor Jan Teorell

Reihe RJ:s skriftserie

Verlag Santérus Förlag

ISBN 978-91-7335-067-9

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Den moderna staten byggdes enligt de flesta bedömare under det som brukar
kallas ”det långa 1800-talet” (cirka 1789–1914). Staten gjorde då stora framsteg
med att kunna driva in nya skatter, att reformera byråkratin och att via
folkräkningar och statistiska centralbyråer kunna kartlägga sitt territorium och
sin befolkning. Men vad innebär det egentligen att bygga en stat? Vad var detta
statsbyggandes drivkrafter, och hur såg relationen ut mellan byggandet av en stat
på den inhemska arenan och de ordnade relationer mellan stater som växte fram
på den internationella arenan? Jan Teorell är professor i statsvetenskap och
innehar Lars Johan Hiertas professur i statskunskap vid Stockholms universitet.

Hinzugefügt am 4.4.2022, 11:41:44

Geändert am 9.5.2022, 13:41:35

101 Stjärnfall

Typ Buch

Autor Louise Boije af Gennäs

Verlag Norstedts
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ISBN 978-91-1-311398-2

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Louise Boije af Gennäs är tillbaka med en fristående fortsättning på Stjärnor
utan svindel – 25 år senare!Julia och Gabriel lever ett tätt sammanflätat liv med
sina nära vänner Eva och André. Deras gemensamma barn har vuxit upp nästan
som syskon, de äter middagar tillsammans, firar högtider och är gudföräldrar åt
varandras barn. Men plötsligt förändras allt. Julia och André inser att de har
starka känslor för varandra och tvingas ställa sig frågan om de är villiga att offra
allt för kärleken.Julia söker hjälp av sin äldre kusin Sophie, som vi alla lärde
känna i Stjärnor utan svindel. Samtidigt måste Julia bestämma sig för om hon är
villig att göra samma sak som Sophie när hon tjugofem år tidigare trotsade alla
normer och konventioner för att leva helt på sina egna villkor.Louise Boije af
Gennäs har än en gång skrivit en drabbande relationsroman som ställer kärleken
i centrum. Är det alltid den romantiska kärleken som ska ha företräde i våra liv?
Ska man följa sitt hjärta till varje pris, även när man riskerar att ödelägga så
mycket för människor man älskar? Är det ens möjligt att låta bli?

Hinzugefügt am 12.5.2022, 12:31:50

Geändert am 30.5.2022, 09:23:53

101 Stockholm, staden i kartor : 1590-1940

Typ Buch

Autor Per Kallstenius

Verlag Max Ström

ISBN 978-91-7126-523-4

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Historikern och förre stadsarkitekten Per Kallstenius tar oss i denna bok med på
en fascinerande färd genom Stockholms århundraden. Dessa vackra kartor visar
ofta samtiden men ibland skildrar de framtiden - kartorna är helt enkelt en
fantastisk nyckel till att se stadens framväxt. I denna storslagna bok hjälper Per
Kallstenius oss att se Stockholm på ett nytt sätt genom att gå in i kartornas
detaljer. Gränder, öar, broar, tåglinjer, byggnader och kajer återges i minsta
detalj. Det här är en bok för alla som är intresserade av historia i allmänhet och
Stockholm i synnerhet. Många av dessa kartor har aldrig tidigare publicerats i
bokform

Kurztitel Stockholm, staden i kartor

Hinzugefügt am 12.5.2022, 09:36:30

Geändert am 30.5.2022, 09:24:49

101 Stugland : en berättelse om Sverige

Typ Buch
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Autor Göran Greider

Verlag Volante

ISBN 978-91-7965-204-3

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung I en vindlande essä som rör sig mellan August Strindberg och Elsie Johansson,
slagghögar i Falun och Thoreaus tjärn i Walden utforskar Göran Greider
drömmen om den röda stugan. Med greidersk skärpa skärskådas dagens
föränderliga politiska landskap, nationalstatens roll och den nationella
gemenskap som är nödvändig för att skapa ett fungerande, jämlikt samhälle.

Kurztitel Stugland

Hinzugefügt am 22.4.2022, 17:09:27

Geändert am 9.5.2022, 13:44:37

101 Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945-1991

Typ Buch

Autor Olof Kronvall

Autor Magnus Petersson

Ort Stockholm

Verlag Santérus Academic Press Sweden

ISBN 978-91-7335-031-0

Datum 2012

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 16.5.2022, 13:24:23

Geändert am 30.5.2022, 16:24:32

Tags:

Sverige, Säkerhetspolitik-- historia, Kalla kriget

Notizen:

2. [rev.] uppl.

101 Svenska fyrar

Typ Buch

Autor Magnus Rietz

Verlag Lind & Co

ISBN 9789180184069

Datum 2022
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Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 12.5.2022, 09:17:51

Geändert am 30.5.2022, 09:26:19

101 Tala med de döda

Typ Buch

Autor Anna Jansson

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-312033-1

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Skelettet efter en nioårig flicka hittas i en blockstensgrotta i ett naturreservat.
Polisens spår leder bakåt i tiden, till ett fosterhem som tog emot unga flickor,
beläget i en gammal begravningsbyrå. Men hemmet brann senare ner och det är
ont om ledtrådar.Det är kriminalinspektör Kristoffer Bark vid Örebropolisen som
tar sig an fallet tillsammans med sitt brokiga team av omplacerade kollegor.
Tipset om flickans kvarlevor kom från en kvinna, Magdalena Fernåker, som
påstår sig ha mediala förmågor. Hon tar emot sina klienter på kursgården
Himlagård, men när hon kallas till förhör är hon som uppslukad av
jorden.Kristoffer Bark utmanas på ett annat plan eftersom hans känslor för
kollegan Mia Berger växer sig starkare. Utredningen tar sig allt närmare hans
eget liv när även hans syster blir inblandad.Deckarmästarinnan Anna Jansson är
tillbaka med en hisnande spänningsroman där svek och manipulation står i
fokus, och där kampen är på liv och död.

Hinzugefügt am 12.5.2022, 10:49:21

Geändert am 30.5.2022, 09:36:28

101 Tankstrecket som försvann

Typ Buch

Autor Erik Andersson

Verlag Ekphrasis förlag

ISBN 978-91-986257-3-8

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 5.4.2022, 16:26:47

Geändert am 9.5.2022, 13:52:59

101 Tidningsliv : tio kvinnor som förändrade Göteborgs-Posten

Typ Buch
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Autor Maria Domellöf-Wik

Autor Hanna Tornbrant

Ort [Göteborg]

Verlag Stampen AB

ISBN 978-91-88463-64-7

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Tidningsliv

Hinzugefügt am 21.4.2022, 17:54:38

Geändert am 9.5.2022, 14:59:46

Tags:

Journalister, Sverige-- Göteborg, Kvinnliga journalister, Göteborgs-Posten, Bergendahl, Berit, 1940-,

Brandberg, Birgitta, 1940-, Brevinge, Åsa, 1948-, Ekström-Frisk, Eleonor, 1956-, Mattsson, Britt-

Marie, 1948-, Sahlman, Madeleine, 1947-, Sweden-- Gothenburg, Testart, Catarina, 1942-, Torell,

Kristina, 1940-, Tunbäck-Hansson, Monica, 1936-, Wirsin, Ingrid, 1930-

101 Tone Tur o Retur : Tales från Bullshit city och andra ställen

Typ Buch

Autor Tone Schunnesson

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-312399-8

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung ”När Hannes Westberg 2001 sköts av polis under EU-toppmötet i Göteborg var
jag tretton år gammal. Två år senare hade George W Bush startat Irakkriget. Det
är två historiska händelser som formade mitt sätt att betrakta världen.Men trots
ett tidigt och stort politiskt engagemang så tappade jag den starka övertygelsen
om att en annan värld faktiskt är möjlig någonstans längs vägen. Inte för att en
förändring inte kändes angeläget, utan för att världen var mer flytande och
krångligare än vad de flesta politiker tycktes vilja kännas vid.Inför valet 2022
bestämde jag mig för att i samarbete med Aftonbladet ge mig ut i Sverige för att
ta upp kampen mot känslan av meningslöshet.Det var dags för mig att söka svar
på frågor som blivit hängande alltför länge. Varför har Sverigedemokraterna en
så lyckad YouTube-kanal? Vem är rikast i Sverige? Har Miljöpartiets språkrör
dödsångest? Hur uppriktig är oron över gängkriminalitet? Vilken karaokelåt
sjunger Tomas Bodström på fest?Världen är konstig, men också sorglig, ball och
uppfordrande. Men den kräver att man bryr sig om den. På riktigt.”Tone
Schunnesson

Kurztitel Tone Tur o Retur

Hinzugefügt am 12.5.2022, 11:59:29

Geändert am 30.5.2022, 09:37:51
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101 Träden längs med bäcken : Essäer om människor och djur

Typ Buch

Autor Olle Holmlöv

Verlag Carlsson

ISBN 978-91-89065-11-6

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Träden längs med bäcken

Hinzugefügt am 21.3.2022, 13:57:46

Geändert am 30.5.2022, 09:38:58

Notizen:

= 2 Titel mit Essays vh

101 Uppror mot ingen

Typ Buch

Autor Jasim Mohamed

Ort Uppsala

Verlag Bokförlaget Edda

ISBN 978-91-87932-34-2

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Född 1962 i staden Ur i Irak. Studier i bland annat statskunskap i Bukarest.
Bosatt i Uppsala och Aten. Drev under många år den internationella poesiscenen
Bagdad Café i Tensta. Poet och översättare, debuterade 2005 med Övningar i i
ett annat språk. Har tolkat en mängd poesi från arabiska till svenska, och svensk
poesi till arabiska - däribland Bruno K Öijers Trilogin.

Hinzugefügt am 5.4.2022, 16:04:16

Geändert am 9.5.2022, 15:05:20

Tags:

Människans påverkan på naturen

101 Valfrihetens pris

Typ Buch

Zotero-Bericht zotero://report/library/items?itemKey=GCIA38Q4,IF8XTHCI,TFD...

42 of 97 30.05.2022, 16:30

Hartwig.Marion
Hervorheben

Hartwig.Marion
Hervorheben

Hartwig.Marion
Hervorheben

Hartwig.Marion
Hervorheben



Autor Sofie Axelsson

Verlag Leopard förlag

ISBN 978-91-89145-83-2

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung I media rapporteras om betygsinflation, nedlagda friskolor som lämnar elever
utan examen och kommuner som står kvar med problemen. I år fyller den
svenska friskolan 30 år och den grävande journalisten Sofie Axelsson har
granskat valfrihetens baksida.

Hinzugefügt am 22.4.2022, 17:35:34

Geändert am 9.5.2022, 15:10:48

101 Vår bragd : världsomseglingen 1851-1853

Typ Buch

Autor Ulf Helgesson

Ort Lund

Verlag Ekström & Garay

ISBN 978-91-89474-89-5

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Vår bragd

Hinzugefügt am 5.4.2022, 16:35:11

Geändert am 9.5.2022, 15:12:06

Tags:

Sverige, Världsomseglingar, Eugenie (fartyg), Fartygsbesättningar, Fregatter, Segelfartyg

101 Vasaloppet : världens friskaste hundraåring

Typ Buch

Autor Petter Karlsson

Ort [Stockholm]

Verlag Bokförlaget Max Ström

ISBN 978-91-7126-541-8

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Nu fyller Vasaloppet 100 år! Tävlingen som startade 1922 är inte enbart ett av
världens längsta skidlopp utan också vår mest älskade sportsliga folkfest.
Hundratusentals svenskar har åkt de nio milen mellan Sälen och Mora.
Författaren Petter Karlsson har nu skapat en färgstark bok, fylld av bilder,
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historier, anekdoter och fakta – en bred, underhållande och spännande skildring
av allt det som gör Vasaloppet till en folkfest. Varför ansågs kvinnorna i spåret
vara så skrämmande? Vem fällde Kungen på målrakan? Och hur kunde Mora-
Nisse vinna så överlägset? Boken är en inspirerande skildring av Sveriges mest
uthålliga friskvårdsprojekt – när Vasaloppet startades för hundra år sedan var det
som en sporre till rörelse.

Kurztitel Vasaloppet

Hinzugefügt am 9.5.2022, 18:18:10

Geändert am 30.5.2022, 09:39:53

Tags:

Sverige, Vasaloppet, Längdåkning-- historia

101 Vasastan - en urban hembygd

Typ Buch

Autor Joel Johansson

Verlag Balkong Förlag

ISBN 978-91-87553-44-8

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Vad är det som utmärker stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm? Är det
småstadskänslan? Den borgerliga anonymiteten och de prydliga
sekelskifteshusen? De lugna parkerna eller folklivet vid Odenplan? Vad händer
när dessa inslag i stadsdelen förbyts till något annat?

Hinzugefügt am 1.4.2022, 16:34:06

Geändert am 9.5.2022, 15:13:12

101 Vatten – Land

Typ Buch

Autor Bo Landin

Verlag Max Ström

ISBN 978-91-7126-573-9

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Sverige är ett av världens mest vattenrika länder med drygt 100 000 sjöar.
 Nästan tio procent av landets yta täcks av vattendrag och sjöar. I hundratals år
har vi människor kämpat för att bli av med vatten. Längden på anlagda diken är
mycket längre än längden på naturliga vattendrag. Men utdikning leder till att
våta livsmiljöer försvinner, att den biologiska mångfalden minskar – och till
stora koldioxidutsläpp med kraftig klimatpåverkan. Torrlagda kärr, mossar och
sjöar står idag för motsvarande 20 procent av Sveriges totala utsläpp av
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växthusgaser. Men detta håller på att ändras. Landin och Henrikson berättar
initierat om svält, jordhunger, utdikning, levande landskap – och om
återvätningen av Sverige.I en rikt illustrerad bok tar Bo Landin och Lennart
Henrikson oss med på vandringar längs vattendrag som berättar en historia om
livet i vattnet och om vattnet som livsförutsättning. Det fritt strömmande vattnet,
våra sjöar och tjärnar går hand i hand med utvecklingen av vår kultur. Vi möter
vattnet i litteraturen och musiken. Vi människor vill vara vid vatten, bo vid
vatten och knyter mycket av vårt kulturella arv till vattendrag och våtmarker.
Samtidigt har vi i hundratals år debatterat och lagstiftat om hur vi bäst och
snabbast ska göra oss av med vatten: räta ut åar så att de rinner snabbare, sänka
sjöar för att skapa potentiell jordbruksmark, dika ut mossar och kärr, dämma
älvar så att vattnets kraft kan tämjas i mänsklig tjänst. Kort sagt – den här boken
handlar om kampen mellan vatten och land.

Hinzugefügt am 12.5.2022, 09:40:22

Geändert am 30.5.2022, 09:42:00

Tags:

Floder och sjöar, Kuster, Våtmarker, kärr och myrar, Klimatförändringar, Sverige, Island, USA

101 Vi ger oss aldrig : så gick det till när Sverige förlorade kriget mot knarket

Typ Buch

Autor Johan Wicklén

Ort Stockholm

Verlag Volante

ISBN 978-91-7965-191-6

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Sverige är i dag längre än någonsin från målet om ett samhälle fritt från
narkotika. Men hur hamnade vi egentligen här? Johan Wickléns bok är det mest
heltäckande dokument som skrivits om svensk narkotikapolitik och kampen mot
knarket. Det är också en uppgörelse med vår nationella självbild och den lösning
på narkotikaproblemet som ur internationellt perspektiv framstår som allt mer
extrem.

Kurztitel Vi ger oss aldrig

Hinzugefügt am 12.5.2022, 16:52:29

Geändert am 30.5.2022, 09:43:06

Tags:

Polisarbete, Organiserad brottslighet, Cannabis, Legalisering av narkotika, Narkotikabekämpning

Notizen:

Första upplagan
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101 Ystadiensarnas viddernamn : ök- och smeknamn i Ystad från förr till nu

Typ Buch

Autor Bror Tommy Borgström

Ort Ystad

Verlag BTBPROD

ISBN 978-91-519-8596-1

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Ystadiensarnas viddernamn

Anzahl der Seiten 239

Hinzugefügt am 1.4.2022, 12:09:17

Geändert am 21.4.2022, 16:32:42

Tags:

Sverige-- Skåne -- Ystad, Öknamn-- historia, Smeknamn-- historia

103 De tunna gudarna

Typ Buch

Autor Aris Fioretos

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-312200-7

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Ache Middler – rockmusiker i exil, dålig hälsa – får post från kvinnan han
tillbringade en natt med för tolv år sedan. Det är andra gången hon skriver, nu
som då om barnet hon fick. Kvinnan ber honom att rannsaka sig »inifrån och
ut«.Det blir tjugo brev till en okänd dotter, om vad han gjort och inte borde ha
gjort i livet. De stolta drömmarna. Åren av hunger. Sin vårdslöshet. Vad händer
om allt i livet kan bli konst? Är ensamhet priset för oberoende? Hur lever man
med ett förflutet som inte går över?De tunna gudarna är en roman om kärlek och
elektricitet. Handlingen för från ett inbillat Alaska till downtown New York, från
Thatchers London och Berlin efter 9/11 till Europas sydöstliga rand, och
möjligen både till helvetet och himlen. Aris Fioretos skildrar en människa som
sätts i brand.

Hinzugefügt am 12.5.2022, 10:44:49

Geändert am 16.5.2022, 17:03:06

103 Dithyramber i aftonglans

Typ Buch
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Autor Ekelund Vilhelm

Autor Madeleine Gustafsson

Verlag Nirstedt/litteratur

ISBN 978-91-89389-41-0

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 9.5.2022, 16:09:12

Geändert am 16.5.2022, 17:04:21

103 Ellen Key & Selma Lagerlöf : breven

Typ Buch

Autor Louise Lindblom

Ort [Stockholm]

Verlag Blue Publishing

ISBN 978-91-89205-35-2

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Ellen Key och Selma Lagerlöf brevväxlade under tre decennier. De båda litterära
giganterna hade en sällsynt vänskap där deras engagemang i kvinnofrågan och
fredsarbetet var starka gemensamma nämnare. De sände sina böcker till
varandra, bad om utlåtanden och kom med råd. De skrev om de personer och den
samtid de delade I breven kommer nya rön om deras relation fram, historien
skrivs om.

Kurztitel Ellen Key & Selma Lagerlöf

Hinzugefügt am 4.4.2022, 11:42:55

Geändert am 9.5.2022, 15:18:39

Tags:

Feminism, Vänskap, Kvinnofrigörelse, Korrespondens

Notizen:

Första upplagan

103 Fjärilen i min hjärna och andra berättelser

Typ Buch

Autor Anders Paulrud

Autor Inledning, urval och kommentarer av Per Wästberg.

Band rev utg.
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Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-312625-8

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Anders Paulrud (1951–2008) var en destruktiv livsnjutare. Genom hans sju
böcker – varav två här återges i sin helhet – strömmar förgängelsen. De handlar
om det övergående och underminerade livet, dock med en lätthet i anslaget, en
humor och självironi, som bär honom över bråddjupen. Hans fasta grund förblev
Karlskrona och Saltö.Sin konstnärliga energi koncentrerar han på centrala
upplevelser av utanförskap, ensamhet, sökande efter samband. Han utforskar
skuld och skam, sorg och saknad: övergivenhetens villkor.Han skriver om
sinnlighet utan varaktig själskontakt, i en vemodsfärgad sorg över människors
svåråtkomlighet och närvarons bedräglighet. Hans språk förser oss med en lins
som lättar på allvaret. Det är inte komplikation han eftersträvar utan klarhet, en
fast blick.Kärleken stannar kvar även tills allt är för sent och utan framtid. I
Fjärilen i min hjärna som utkom samma vecka som han dog hyllade han sin
livskamrat: ”Friheten är bara möjlig tillsammans med en annan
människa.”Inledning, urval och kommentarer av Per Wästberg.

Hinzugefügt am 12.5.2022, 12:09:14

Geändert am 16.5.2022, 17:05:55

103 Liljor i Saron

Typ Buch

Autor Erik Johan Stagnelius

Autor Malte Persson

Ort [Stockholm]

Verlag Nirstedt/litteratur

ISBN 978-91-89066-60-1

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 9.5.2022, 17:34:31

Geändert am 16.5.2022, 17:07:12

103 Mord i lönndom

Typ Buch

Autor Jan Mårtenson

Verlag Wahlström & Widstrand

ISBN 978-91-46-23985-7

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zusammenfassung Antikhandlare Homan har tagit sig vatten över huvudet. En hög tjänsteman i
Regeringskansliet anklagas för våldtäkt och behöver hans hjälp, och snart är han
indragen i en härva av vapenexport, utländska underrättelsetjänster, Estonias
förlisning och sist men inte minst en fal orm i det äktenskapliga paradiset. Tur att
det finns kultur, antikviteter och kulinariska läckerheter att trösta sig med.

Hinzugefügt am 12.5.2022, 16:57:24

Geändert am 16.5.2022, 17:08:21

103 Nemesis divina : Den gudomliga vedergällningen

Typ Buch

Autor Gunnar Broberg

Autor Carl von Linné

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-312624-1

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Carl von Linné (1707−1778) är i allmänhet mest känd som ”blomsterkungen”.
Men han hade andra och mörkare sidor, vilket inte minst visar sig i Nemesis
divina (’Den gudomliga vedergällningen’), den åldrade Linnés testamente till
sonen Carl. Denna ursprungligen hemliga text grundar sig på anteckningar som
förts under en längre tid och skildrar i anekdotens form olycksöden som drabbat
personer vilka förbrutit sig mot moralens bud.Nemesis divina är en central
idéhistorisk skrift, som framställer ett slags moralens ekologi, en naturvetares
religion uppbyggd kring orsak och verkan. Samtidigt är den en spegel av sin tid,
frihetstiden, med interiörer från samhällets toppskikt såväl som från bondstugan,
med scener från sängkammaren och från avrättningsplatsen, oss sentida läsare
till uppbyggelse.Förord av Peter Englund. Urval, introduktion, kommentarer och
ordförklaringar av Gunnar Broberg, som är professor emeritus i idé- och
lärdomshistoria vid Lunds universitet och en världsledande Linnékännare.

Kurztitel Nemesis divina

Hinzugefügt am 12.5.2022, 12:06:55

Geändert am 16.5.2022, 17:10:26

103 Onda sagor

Typ Buch

Autor Pär Lagerkvist

Reihe Till denna utgåva har John Ajvide Lindqvist skrivit ett förord.

Auflage rev utg.

Verlag Brombergs

ISBN 978-91-7809-251-2

Datum 2022
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Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Novellsamlingen Onda sagor utkom 1924 och innehåller många av Pär
Lagerkvists mest kända noveller, bland andra Hissen som gick ned i helvetet, Far
och jag samt En hjältes död. Novellsamlingen hör till ett av Pär Lagerkvists mest
betydande verk.Till fyrtioårsminnet av Pär Lagerkvists död inledde Brombergs
2014 ett projekt där förlaget påbörjade en återutgivning av Lagerkvists
författarskap. Alla med nyskrivna förord av kända svenska profiler, så som till
exempel Jonas Gardell (Bödeln) och Majgull Axelsson (Sibyllan). Till denna
utgåva har John Ajvide Lindqvist skrivit ett förord.Alla böcker i serien är
vackert formgivna av Moa Schulman.

Hinzugefügt am 12.5.2022, 12:20:47

Geändert am 16.5.2022, 16:55:16

103 Påskäggen

Typ Buch

Autor Zacharias Topelius

Ort Stockholm

Verlag Novellix

ISBN 978-91-7589-457-7

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 9.5.2022, 18:03:57

Geändert am 16.5.2022, 17:11:40

103 Solgrönt

Typ Buch

Autor Gunnar Björling

Autor Anders Olsson

Verlag Nirstedt/litteratur

ISBN 978-91-89066-59-5

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 9.5.2022, 18:11:59

Geändert am 16.5.2022, 17:13:00

103 Vena Amoris

Typ Buch

Autor Björn Hellberg
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Verlag Lind & Co

ISBN 9789180184137

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 12.5.2022, 09:21:49

Geändert am 16.5.2022, 17:14:12

103 Vilhelm Ekelund och Nietzsche : en idéhistorisk studie

Typ Buch

Autor Rolf Ekman

Band Ny utgåva / med inledning av Johan Kronquist

Ort [Stockholm]

Verlag Vilhelm Ekelundsamfundet

ISBN 978-91-985472-1-4

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Vilhelm Ekelund och Nietzsche

Hinzugefügt am 1.4.2022, 11:59:11

Geändert am 9.5.2022, 15:39:06

Tags:

Svensk poesi, Ekelund, Vilhelm, 1880-1949, Filosofi i litteraturen, Influenser, Nietzsche, Friedrich,

1844-1900

Notizen:

Ny utgåva / med inledning av Johan Kronquist

Absolut text : om att läsa världen

Typ Buch

Autor Torbjörn Elensky

Ort Stockholm

Verlag Fri Tanke

ISBN 978-91-89139-93-0

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Med utgångspunkt i sin fascination över läsande, skrivande, språket i sig -och
tystnaden - ; rör sig Torbjörn Elensky i Absolut text från antiken till digitaliteten
för att få en skymt av sprickan mellan framställning och verklighet. Hur kan vi
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på en djupare nivå förstå våra uttrycksmedel?

Kurztitel Absolut text

Hinzugefügt am 11.5.2022, 15:15:18

Geändert am 11.5.2022, 15:15:46

Tags:

Essays

Alla dessa djäfla qvinnor : berättelsen om de första feministerna

Typ Buch

Autor Anna Laestadius Larsson

Ort Stockholm

Verlag Piratförlaget

ISBN 978-91-642-0708-1

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Historien har varit ett långt stafettlopp av kvinnokamp. Det har i alla tider
funnits kvinnor som ifrågasatt den roll som tilldelats deras kön. Kvinnor som
visat på orättvisor, som högljutt protesterat, som trotsat hån och hot. Och i vissa
fall offrat sina liv. Hedvig Charlotta Nordenflycht, Olympe de Gouges och Mary
Wollstonecraft är tre kvinnokämpar från 1700-talet som tog striden för alla
kvinnors rättigheter. Med hjälp av dessa tre modiga kvinnor berättar Anna
Laestadius Larsson om tusen år av bortglömd historia. Om förebilderna som
inspirerat till förändring. Om pionjärerna som gett kommande generationer kraft.
Om de allra första feministerna. Anna Laestadius Larsson är journalist och har
tidigare skrivit sex historiska romaner som alla haft kvinnors liv och
levnadsvillkor i fokus. Alla dessa djäfla qvinnor är hennes första
populärhistoriska bok.Historien har varit ett långt stafettlopp av kvinnokamp.
Det har i alla tider funnits kvinnor som ifrågasatt den roll som tilldelats deras
kön. Kvinnor som visat på orättvisor, som högljutt protesterat, som trotsat hån
och hot. Och i vissa fall offrat sina liv. Hedvig Charlotta Nordenflycht, Olympe
de Gouges och Mary Wollstonecraft är tre kvinnokämpar från 1700-talet som tog
striden för alla kvinnors rättigheter. Med hjälp av dessa tre modiga kvinnor
berättar Anna Laestadius Larsson om tusen år av bortglömd historia. Om
förebilderna som inspirerat till förändring. Om pionjärerna som gett kommande
generationer kraft. Om de allra första feministerna. Anna Laestadius Larsson är
journalist och har tidigare skrivit sex historiska romaner som alla haft kvinnors
liv och levnadsvillkor i fokus. Alla dessa djäfla qvinnor är hennes första
populärhistoriska bok.

Kurztitel Alla dessa djäfla qvinnor

Hinzugefügt am 19.4.2022, 10:19:22

Geändert am 19.4.2022, 10:20:13

Tags:
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Kvinnor-- historia, Kvinnliga författare, Europa, Kvinnors rättigheter, Kvinnohistoria, Europe,

Nordenflycht, Hedvig Charlotta, 1718-1763, Feminism-- historia, Gouges, Olympe de, 1748-1793,

Wollstonecraft, Mary, 1759-1797

Notizen:

= Anna Laestadius Larsson är journalist och har tidigare skrivit sex historiska romaner som alla haft
kvinnors liv och levnadsvillkor i fokus. Alla dessa djäfla qvinnor är hennes första populärhistoriska
bok.= trotzdem kaufen?
Sie schreibt auch üner schwedische Feministin Hedvig Charlotta Nordenflycht....

Andromeda

Typ Buch

Autor Therese Bohman

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-312175-8

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung ”Förlagshuset ligger som ett fartyg som ankrat mitt i stan, en stor ljus byggnad
som kröns av en takterrass. Fasaden är ett rutnät av trä och granit, i vinden vajar
flaggor med ett snirkligt men bestämt R på. R som i Rydéns.”En ung kvinna
kommer till förlaget som praktikant men blir kvar under många år och får ett allt
större ansvar för författarna och förlagets utgivning. Allt under överinseende
Gunnar, den litteräre chefen som står bakom förlagets finaste utgivning, den som
publiceras under namnet Andromeda.Med åren växer deras arbetsrelation till
något som de båda har svårt att definiera. Kanske handlar det om ömsesidigt
förtroende? Eller handlar det i själva verket om något annat?Therese Bohmans
nya roman utspelas i Stockholm och vecklar ut sig till en berättelse om tradition
och modernitet, förhoppningar och besvikelser, idealism och krass verklighet.

Hinzugefügt am 12.5.2022, 11:03:35

Geändert am 12.5.2022, 11:03:35

Notizen:

= 3 Titel    

Annorlunda bilder från industri och näringsliv

Typ Buch

Autor Bengt Spade

Ort [Stockholm]

Verlag Trafik-nostalgiska förlaget
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ISBN 978-91-88605-76-4

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Detta är en bok med bilder som inte är dokumentära utan speglar arkitektur, färg
form och komposition i sådana sammanhang som man kanske normalt betraktar
med en viss distans.

Hinzugefügt am 10.5.2022, 18:30:45

Geändert am 10.5.2022, 18:30:45

Tags:

Sverige, Industrihistoria, Industri, Teknikhistoria, Industribyggnader, Näringsliv

Att leva vid Vesan : arkeologi längs nya väg E22 i västra Blekinge

Typ Buch

Autor Elisabeth Rudebeck

Autor Mats Anglert

Ort Karlskrona

Verlag Blekinge museum

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Att leva vid Vesan

Anzahl der Seiten 460

Hinzugefügt am 1.4.2022, 11:13:45

Geändert am 1.4.2022, 11:13:49

Tags:

Arkeologi-- historia, Mesolitisk tid, Boplatser, Paleolitisk tid, Sverige-- Blekinge län

Backlashen : Metoo och revolutionen som stoppades

Typ Buch

Autor Irena Pozar

Verlag Weyler Förlag

ISBN 978-91-27-17417-7

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Irena Pozar, chefredaktör för Veckorevyn, har fått stor uppmärksamhet för sina
granskningar av unga kvinnors villkor. I denna bok går hon på djupet i den
moderna historien om kvinnors motstånd mot sexuella övergrepp, och frågar vad
metoo egentligen gjorde med oss.
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Kurztitel Backlashen

Hinzugefügt am 21.3.2022, 15:22:19

Geändert am 21.3.2022, 15:22:22

Begravd på Birka : tre århundraden, fyra vikingaliv

Typ Buch

Autor Linda Wåhlander

Ort [Stockholm] :

Verlag Birka Vikingastaden ;

ISBN 978-91-519-4482-1

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Begravd på Birka

Anzahl der Seiten 195

Hinzugefügt am 4.4.2022, 11:13:14

Geändert am 4.4.2022, 11:13:26

Tags:

Vikingatiden, Sverige-- Mälaren, Sverige-- Uppland -- Birka

Notizen:

= Ausstellungskatalog

första utgåvan

Besvikelsernas landskap : småborgarnas liv och villkor 1800-1960 Bok 1

Typ Buch

Autor Lena Adamina Waldau

Ort [Sverige]

Verlag Artfool. Konst & text

ISBN 9789180208673

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Besvikelsernas landskap

Hinzugefügt am 1.4.2022, 12:53:04

Geändert am 1.4.2022, 12:53:04

Tags:
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Sverige, Småborgare-- historia

Notizen:

Illustrerad upplaga

Besvikelsernas landskap : småborgarnas liv och villkor 1800-1960 Bok 2

Typ Buch

Autor Lena Adamina Waldau

Ort [Sverige]

Verlag Artfool. Konst & text

ISBN 9789180209014

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Besvikelsernas landskap

Hinzugefügt am 1.4.2022, 12:53:01

Geändert am 1.4.2022, 12:53:01

Tags:

Sverige, Småborgare-- historia

Notizen:

Illustrerad upplaga

Biblioteksgeografin : en antologi om biblioteksväsende och biblioteksforskning

Typ Buch

Autor Roger Blomgren

Autor Katarina Michnik

Autor Johan Sundeen

Ort Lund

Verlag Studentlitteratur

ISBN 978-91-44-15948-5

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Biblioteksgeografin är ett översiktsverk som på ett kartläggande vis introducerar
de vanligaste bibliotekstyperna i Sverige samt sätter in dem i relevanta
begreppsliga, juridiska och historiska sammanhang. I antologin presenteras och
analyseras ett stort antal bibliotekskategorier såsom folk-, national-, skol-,
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företags- och sjukhusbibliotek. Boken visar på bredden och komplexiteten som
ryms inom det samlade biblioteksväsendet och på den mångfald av perspektiv
som kännetecknar forskningen inom fältet. Författarnas skiftande bakgrund och
kompetenser skapar en ändamålsenlig blandning av teoretiska och praktiska
infallsvinklar på biblioteksverksamheten, med ingångar av såväl
humanvetenskapligt som samhällsvetenskapligt slag.

Kurztitel Biblioteksgeografin

Hinzugefügt am 11.5.2022, 14:40:41

Geändert am 11.5.2022, 14:44:12

Tags:

Sverige, Bibliotek

Notizen:

Upplaga 1

Boendets pris

Typ Buch

Autor Johanna Lilius

Ort Helsingfors

Verlag Athina

ISBN 978-952-94-5374-0

Datum 2022

Signatur 37.5

Bibliothekskatalog Finna

Sprache swe

Zusammenfassung Boendets pris undersöker boendets dubbla funktion: Boendet som ett hem och
som en praktik, men också som en produkt på finansmarknaden. En röd tråd i
boken utgör perspektivet på hur bostadssektorns utveckling gestaltar sig på
individnivå: Hur bor vi? Vilka betydelser har boendet för vår identitet? Boken
undersöker också varför det har blivit så dyrt att bo och på vilket sätt dyrare
bostäder och framför allt fler privata hyresbostäder bidrar till att öka de
ekonomiska olikheterna i samhället. Texten blickar även framåt och diskuterar
hur vi skall gå till väga om vi vill ge kommande generationer jämlika chanser till
ett gott boende. Johanna Lilius är stadsforskare med inriktning på boende och
stads- och regionplanering vid Aalto-universitet.

Anzahl der Seiten 183

Hinzugefügt am 6.4.2022, 10:51:58

Geändert am 6.4.2022, 10:52:25

Tags:
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ägarbostäder, asuminen, asunnot, asuntokauppa, asuntomarkkinat, asuntopolitiikka, asuntotuotanto,

boende, bostäder, bostadsköp, bostadsmarknaden, bostadspolitik, bostadsproduktion, eriarvoisuus,

förmögenhet, hyreslägenheter, kostnader, kustannukset, ojämlikhet, omistusasunnot, varallisuus,

vuokra-asunnot

Bränn marken

Typ Buch

Autor Emma Nordlander

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-311978-6

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Efter fyra år i fängelse har Elin avtjänat sitt straff. Hon återvänder till sitt
barndomshem i Småland för att börja ett nytt liv. Under samma tak bor också
modern och Elins femåriga son. Deras tillvaro kullkastas av Elins plötsliga
uppdykande. Varken omvärlden eller hon själv verkar vara redo att förlåta det
hon gjort. Att hon tagit en mans liv.I moderns nya pojkvän hittar hon någon att
anförtro sig till. Han framkallar känslor och minnen hon trodde sig ha trängt
bort. Men är allt verkligen av godo? Snart dras snaran åt och Elin tvingas agera
innan det är för sent.Bränn marken är en spänningsroman om att våga och orka
göra det som är rätt - även om det innebär att offra allt. Boken är Emma
Nordlanders andra roman och hennes första i spänningsgenren.

Hinzugefügt am 12.5.2022, 10:51:40

Geändert am 12.5.2022, 10:51:43

Notizen:

= 1 Titel

D e kroniskt

Typ Buch

Autor Caroline Ringskog Ferrada-Noli

Verlag Natur & Kultur Allmänlitteratur

ISBN 978-91-27-16900-5

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Det finns ett mellanrum. Hissen och schaktet. Där finns viljan. Hissen är valet.
Viljan är schaktet. Viljan är lika obenämnd som vulvan. Jag menar ingen
undertext. Jag kommer aldrig nämna vulvan igen. Jag menar bara att vulvan är
suddig i språket. Volymen är ned/uppskruvad. − Tänk inte med fittan, brukade
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Alexander ropa åt mig. Den där uppmaningen var så vulgär att jag aldrig vande
mig. Han menade att följa sitt hjärta? Det är ett misslyck ande om man är besatt
av tiden som linjär. Tiden som en karriär. Det ska bli bättre och bättre hela tiden.
Hela livet som en graf med exponentiell kurva. Där mer och mer lycka är
koordinater på den himmel som är själ. D e kroniskt handlar om kroppen som
valuta. Om tid som går baklänges. Språkets speglingar och narrspel. Brott och
straff. Berättelsens joddlande tjatter. Jordplattorna som rör sig. Romernas
morgonrockar som blir studenternas rekvisita. Att äga en pundare, men ingen
annan. Palmes chilenare. Klonade uskor. Barnet som styr världen. I smyg. I
korridorerna på Huddinge sjukhus, dödsljungen på Järva och knarkrondellen i
Malmö skriver Caroline Ring skog FerradaNoli smärtans genealogi.

Hinzugefügt am 12.5.2022, 09:51:23

Geändert am 12.5.2022, 09:51:55

Notizen:

= 1 Titel

Damerna av fordom

Typ Buch

Autor Stig Welinder

Verlag Ekström & Garay

ISBN 978-91-89474-82-6

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Den levnadsglade Parisstudenten François Villons fordomdags damer, besjungna
under galgen, var glädjeflickor, dygdiga borgarflickor och drottningar. De
forntida damerna i den här boken är skelett utom Hurettas måg, som är ett
fiskenät. Om alla kan berättas förunderliga historier, vilka inte bara härrör sig ur
den ständigt överraskande laborativa arkeologin. Det görs i den här bokens nio
essäer. Stig Welinder (f. 1945) avslutade 2008 en professorskarriär i arkeologi,
som hade sträckt sig från Lund i söder till Tromsø i norr. Han disputerade 1972
på en avhandling om den äldre stenåldern i Skåne. Stig Welinders största
forskningsprogram inklusive omfattande utgrävningar har avsett den äldre
stenåldern i Mälarlandskapen, medeltida ödegårdar i Jämtland, fäbodar i Dalarna
och Jämtland, och skogsfinska gårdar i Dalarna, Hälsingland och Medelpad.
Bestående arbeten är de första banden av Det svenska jordbrukets historia (1998)
och Sveriges historia (2009).

Hinzugefügt am 5.4.2022, 16:32:55

Geändert am 5.4.2022, 16:35:12

Notizen:
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= Essays, einen Titel haben wir schon

Den kapitalistiska välfärdsstaten

Typ Buch

Autor Andreas Bergh

Ort Lund

Verlag Studentlitteratur

ISBN 978-91-44-15164-9

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Förlaget om boken: Hur kunde Sverige utvecklas från ett av Europas fattigaste
länder till att bli fjärde rikast i världen? Och hur var det möjligt att samtidigt bli
ett av världens mest jämlika länder? Kan den svenska välfärdsstaten bestå i
framtiden???I den här boken förklaras de svenska framgångarna. Med ny
forskning visar författaren hur den kapitalistiska välfärdsstaten kunde kombinera
en välfungerande kapitalism med långtgående sociala reformer, tack vare stabila
spelregler och en rationell arbetsdelning mellan marknad och politik.??Insikterna
om vad som gjorde Sverige framgångsrikt gör det också enklare att förstå varför
landet drabbades av minskad tillväxt och ökad ojämlikhet från cirka 1970.
Boken ger även nya perspektiv på de reformer som drastiskt har förändrat den
svenska välfärdsstatens karaktär jämfört med 1900-talets sista decennier. Boken
avslutas med en diskussion om vilka utmaningar den svenska välfärdsstaten står
inför på 2020-talet.??Denna omarbetade upplaga är uppdaterad med bland annat
aktuella debatter om vinster i välfärden, hyressättning, teknologisk arbetslöshet,
invandrares svårigheter på arbetsmarknaden och den åldrande befolkningen. Den
innehåller även ny forskning om sambandet mellan institutioner och välstånd
samt tillitens betydelse för ekonomins utveckling.?

Hinzugefügt am 1.4.2022, 12:39:59

Geändert am 1.4.2022, 12:39:59

Tags:

Sverige, Ekonomisk politik-- historia, Välfärdsstaten-- historia, Ekonomiska förhållanden-- historia,

Kapitalism-- historia

Notizen:

= wir haben 4. Auflage von 2014    , dies ist die 5. [Den innehåller även ny forskning om sambandet
mellan institutioner och välstånd samt tillitens betydelse för ekonomins utveckling]

Femte upplagan
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Den otyglade skönheten : 5 saker konsten vet om demokratin

Typ Buch

Autor Stefan Jonsson

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-312181-9

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Konsten är nödvändig för demokratin och dess överlevnad. Konst är
kunskapsinstrument i egen rätt och förstår samhället på sätt som journalistik eller
forskning inte kommer åt.Från opera till graffiti erbjuder estetisk gestaltning oss
fantasi och komplexitet, den ger oss möjlighet att föreställa oss andra
människors liv och alternativa samhällen, och den erbjuder vägar för handling
och motstånd – det är den enkelriktande maktens motsats.Med exempel ur
litteratur, film, teater och konst från mellankrigstidens Wien, krigets Sovjet och
sjuttiotalets Kalifornien till vår tid med högläsning för barn i Norrköping,
flyktingkriser vid Medelhavet och demonstrationer i Kyjiv visar Stefan Jonsson
hur konstverket pekar ut frihetens vägar.Den otyglade skönheten är en
brandfackla för konstens betydelse för människan, samhället och demokratin i en
tid då den behövs som allra mest.

Kurztitel Den otyglade skönheten

Hinzugefügt am 12.5.2022, 10:58:58

Geändert am 12.5.2022, 10:59:00

Den sista middagen

Typ Buch

Autor Anna E. Wahlgren

Ort Stockholm

Verlag Piratförlaget

ISBN 978-91-642-0759-3

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 12.5.2022, 12:53:49

Geändert am 12.5.2022, 12:53:51

Tags:

Barndomsvänner, Hemligheter, Återföreningar, Lögn, Programledare i radio

Det kom för mig i en hast : historien om barnamörderskan Ingeborg Andersson

Typ Buch
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Autor Maria Bouroncle

Ort [Stockholm]

Verlag Lava förlag

ISBN 978-91-88959-70-6

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Berättelsen om Ingeborg Andersson, och vad som hände den där dagen 1929, har
tidigare varit en väl förborgad hemlighet. Det tragiska familjeödet åter-berättas
nu av Ingeborg Anderssons systers barnbarn, Maria Bouroncle. Maria
Bouroncle, född 1965 i Göteborg, är efter en lång karriär med internationellt
biståndsarbete i Helsingfors, Köpenhamn och Washington DC tillbaka i sin
hemstad som författare på heltid. Det kom för mig i en hast: Berättelsen om
barnamörderskan Ingeborg Andersson är hennes debut.

Kurztitel Det kom för mig i en hast

Hinzugefügt am 4.4.2022, 16:42:43

Geändert am 4.4.2022, 16:45:25

Tags:

Sverige-- Västergötland, Andersson, Ingeborg, 1901-1978, Kvinnliga mördare

Diplomatens sista depesch : reflektioner från ett liv i rikets tjänst

Typ Buch

Autor Johan Molander

Ort Stockholm

Verlag Bokförlaget Langenskiöld

ISBN 978-91-986250-8-0

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Vad är bakgrunden till Sveriges Rysslandspolitik? Hur kunde ledande
socialdemokrater jämställa Warszawapaktens diktaturer med NATO:s
demokratier? Efter ett långt liv på toppnivåer i rikets tjänst sammanfattar 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. Han pekar på naiva element i den svenska
rysslandpolitiken, beskriver på vilket sätt den klassiska svenska
nedrustningspolitiken ibland motverkat sitt syfte och kritiserar politiseringen av
ämbetsmannarollen. Carl Bildt hyllar boken och skriver: ”En elegant inifrån-
skildring av utrikespolitikens och diplomatins verkliga värld … En vädjan om att
ta vår säkerhetspolitik på allvar.”

Kurztitel Diplomatens sista depesch

Hinzugefügt am 22.4.2022, 17:23:14

Geändert am 22.4.2022, 17:23:47
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Tags:

Diplomater, Ambassadörer, Molander, Johan, 1948-

En berörd park

Typ Buch

Autor Daniel Mårs

Autor Charlotte Qvandt

Ort [Bagarmossen]

Verlag Aska / Poesi

ISBN 978-91-89399-04-4

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Daniel Mårs och Charlotte Qvandt utkom med sin första gemensamma bok,
Flockmatrisen, under våren 2019. En berörd park är deras andra bok
tillsammans. Daniel Mårs är född 1986 och bosatt i Malmö. Charlotte Qvandt är
född 1983 och bosatt i Stockholm.

Hinzugefügt am 4.4.2022, 10:52:06

Geändert am 4.4.2022, 10:52:06

Notizen:

= 2 Titel    

En handfull vind

Typ Buch

Autor Negar Naseh

Verlag Natur & Kultur Allmänlitteratur

ISBN 978-91-27-16872-5

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung På en balkong i Teheran sitter Minou och hennes son Nima och väntar. Det är
hösten 1978, hon är gravid och på gatan nedanför har revolutionen tagit fart. Två
år senare är Shahen störtad, och i landsflykt i Panama kämpar han för att dölja
sin sjukdom för såväl omvärlden som för sina närmaste. Under förberedelserna
för sitt sista stora fram trädande, en intervju med den brittiske journalisten David
Frost, börjar fasaden rämna. Revolutionens dyningar omformar alla som
kommer i dess väg. Ett halvt liv senare i Sverige irrar Minous familj fortfa rande
i spillrorna av det som varit, det som kunde ha varit och det som blev. När hon
en dag får bud om att hennes mamma ligger för döden bestämmer hon sig för att
åter vända till Iran.   En handfull vind är en roman om kamp och flykt, om
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sårbarhet och samhörighet.  Negar Naseh debuterade som författare 2014 med
Under all denna vinter. 2016 utkom hennes andra roman De för- drivna. Negar
Naseh bor i Uppsala och arbetar även som läkare.

Hinzugefügt am 12.5.2022, 09:49:29

Geändert am 12.5.2022, 09:50:30

Notizen:

= 2 Titel

En övning i revolution

Typ Buch

Autor Kayo Mpoyi

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-312217-5

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Det här är berättelsen om en mor, en historia hon själv aldrig ville berätta.Kapi är
mors yngsta dotter, hennes namn betyder den som föddes efter det barn som dött.
Kapi kommer till livet med ett uppdrag, de säger att hon skulle trösta mor. Kapi
bär detta i kroppen, en känsla av sorg. I Sverige finns kusinerna som sätter upp
osynliga pjäser där de vuxna deltar utan sin vetskap. I Sverige finns den lyckliga
trångboddheten. I Sverige finns mormor Ma som nog har mystiska krafter och
inte tycker om deras far Issaih. Nu när Kapi, mor och Kapis syster kommer till
Sverige vill Ma att mor ska lämna Issaih, att hon ska tala om för de svenska
myndigheterna att han är farlig, har nära förhållande med den föregående
presidentens folk och att han varit tyrannisk mot henne och barnen. Men allt är
upp till mor och ingen vet vad hon tänker för hon berättade aldrig sin historia. En
historia om gemenskaper, svek, vrede, migration, att föda, arbete och att tvätta –
och om en kärlek som aldrig tar slut.Kayo Mpoyi vill i sin andra roman
undersöka minne och historia, likt en arkeolog söker den tolka sådant som aldrig
berättades, en mors berättelse. Och frågan som söker sitt svar är om fiktionen
verkligen kan fylla tystnaden.

Hinzugefügt am 12.5.2022, 10:44:16

Geändert am 12.5.2022, 10:44:16

Notizen:

= 1 Titel

f
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ett röse

Typ Buch

Autor Eva Ribich

Verlag Pequod Press

ISBN 978-91-86617-65-3

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Bland de höga träden, rör vi oss kring varandra. Inte nära men tillräckligt nära.
Hennes gula stövlar i ögonvrån, hon är alltid på väg bort.I Eva Ribichs nya
diktsamling undersöker hon barndomens och vuxenlivets landskap och scener
med nära betraktelser och bilder synliggörs livets genomgripande mönster.Eva
Ribich debuterade 1997, Ett röse är hennes tionde diktamling.

Hinzugefügt am 9.5.2022, 16:11:34

Geändert am 9.5.2022, 16:11:36

Färjetrafiken till Byxelkrok : under 150 år (1872-2022)

Typ Buch

Autor Torbjörn Johansson

Ort [Byxelkrok]

Verlag [Torbjörn Johansson]

ISBN 978-91-527-1360-0

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Denna bok börjar med att översiktligt beskriva de lagar som begränsade
nordölänningarnas näringsfrihet. Hur transporterna över norra Kalmarsund
utfördes innan ångbåtarna började sin trafik och de livsbetingelser som gällde för
norra Öland under senare delen av 1800 - talet och början av 1900 - talet tas
kortfattat upp. Huvuddelen av boken tar upp de olika 19 fartygen som under 150
år har trafikerat Byxelkrok tidtabellsbundet - vad vi i denna del av Sverige kallar
för färjor. Fakta om dessa färjor blandas med olika händelser, som inträffat under
dessa 150 år - en del komiska och en del tragiska.

Kurztitel Färjetrafiken till Byxelkrok

Hinzugefügt am 1.4.2022, 12:33:05

Geändert am 1.4.2022, 12:33:13

Tags:

Båttrafik-- historia, Färjetrafik-- historia, Färjor-- historia, Sverige-- Öland -- Byxelkrok

Framstegens halvsekel : 50 år av folkbiblioteksutveckling
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Typ Buch

Autor Barbro Thomas

Autor Magdalena Gram

Autor Tommy Olsson

Ort [Borås]

Verlag Biblioteksmuseet

ISBN 978-91-527-1228-3

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Framstegens halvsekel

Anzahl der Seiten 216

Hinzugefügt am 10.5.2022, 17:31:25

Geändert am 10.5.2022, 17:31:57

Tags:

Sverige, Bibliotek, Folkbibliotek, 1970-talet sao, 1980-talet sao, Folkbibliotek-- historia, 1950-talet

sao, 1960-talet sao, 1990-talet sao

Från fattigdom till välstånd : Sveriges flykt från vardagshunger och för tidig
död

Typ Buch

Autor Christopher Lagerqvist

Ort Stockholm

Verlag Dialogos

ISBN 978-91-7504-383-8

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Här tecknas huvuddragen i Sveriges ekonomiska historia från cirka 1750 fram
till i dag. Ny primärforskning och nya tolkningar från en rad olika discipliner
presenteras, och Sverige jämförs genomgående med andra länder i Europa och
världen.

Kurztitel Från fattigdom till välstånd

Hinzugefügt am 2.5.2022, 11:33:33

Geändert am 2.5.2022, 11:33:33

Tags:

Sverige, Ekonomisk historia, Industrialisering-- historia

Notizen:
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Första upplagan

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 4.4.2022, 11:00:10

Geändert am 4.4.2022, 11:00:10

Tags:

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

Notizen:

= 1 Titel, sonst Sachbücher

Gesta Danorum : en del av Sveriges historia

Typ Buch

Autor Saxo Grammaticus

Autor Daniel Palmqvist

Ort [Solna]

Verlag Cultura Aetatis

ISBN 978-91-984633-9-2

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Gesta Danorum ger dig inte bara en mytologisk historia över Danmark från tiden
innan Jesu födelse fram till Danmarks kristnande, utan också en del av Sveriges
förflutna och nycklar till våra nordiska gudasagor.   Skildringen är baserad på
berättelser ur skandinaviska myter, de isländska sagorna och hjälteberättelser.
Här finns bland annat originalet till Hamlet, som Shakespeare senare smyckade
ut och odödliggjorde i dramat med samma namn.

Kurztitel Gesta Danorum

Hinzugefügt am 1.4.2022, 12:15:04
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Geändert am 1.4.2022, 12:15:04

Tags:

Historia, Danmark, Äldre medeltiden

Notizen:

=Der Verlag "Cultura Aetatis" ist schwer einzuschätzen...    

Göteborgs konsthall : en hundraårig konsthistoria

Typ Buch

Autor Andréas Hagström

Ort Göteborg :

Verlag Göteborgs konsthall ;

ISBN 978-91-89312-01-2

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung I snart 100 år har Göteborgs Konsthall visat konst vid Götaplatsen. Det firar
konsthallen med boken Göteborgs Konsthall – en 100-årig konsthistoria.

Kurztitel Göteborgs konsthall

Hinzugefügt am 10.5.2022, 18:32:48

Geändert am 10.5.2022, 18:32:48

Tags:

Sverige-- Göteborg, Konst-- historia, Göteborgs konsthall, Konsthallar-- historia

Håga : gravhögen och bygden från bronsålder till nutid (Jahrbuch)

Typ Buch

Autor Torun Zachrisson

Autor Inga Ullén

Autor Michael Olausson

Reihe Upplandsmuseets skriftserie, 1404-2908 ; 12

Ort Uppsala

Verlag Upplandsmuseet

ISBN 978-91-86145-40-8

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zusammenfassung Strax väster om Uppsala ligger Hågadalen-Nåstens naturreservat med många
fornlämningar från skilda tider. Den mest kända är Hågahögen, ett unikt
gravmonument från bronsåldern utan motstycke i Mellansverige och ett av de
rikaste för sin tid i Skandinavien. Genom åren har området intresserat många
arkeologer och olika tolkningar har framförts. Den nya boken omfattar fjorton
fristående artiklar som sammanfattar och presenterar ny arkeologisk kunskap om
Hågadalen. Utgångspunkten har varit att lyfta fram nya analyser och
arkeologiska utgrävningar, varav en del aldrig tidigare publicerats. Centralt i
boken är förstås den unika Hågahögen som gett området sitt namn. Gravhögen
grävdes ut redan år 1902–1903. Föremålen som hittades, många av dem
guldbelagda, är daterade till tiden 1100–900 f. Kr. och utställda i Historiska
museets guldrum i Stockholm. Boken presenterar bland annat nya analyser av
fynden från Hågahögen – 120 år efter utgrävningen. Till de nya utgrävningarna
hör undersökningen av den så kallade ”Hågakyrkan”, cirka 150 meter söder om
Hågahögen. Bilden av Hågaområdet kompletteras bland annat med en artikel om
den monumentala bronsåldersborgen Predikstolen.

Kurztitel Håga

Anzahl der Seiten 207

Hinzugefügt am 19.4.2022, 10:17:39

Geändert am 19.4.2022, 10:18:39

Tags:

Arkeologi, Fornlämningar, Sverige-- Uppland, Björn, kung i Uppland, 800-talets första hälft

Hela svenska folkets Loffe : en biografi över Janne Carlsson

Typ Buch

Autor Mikael Jansson

Ort Malmö

Verlag Bokfabriken

ISBN 978-91-7835-992-9

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Janne ”Loffe” Carlsson (1937–2017) var en av Sveriges mest folkkära artister.
Hans filmer Repmånad och Göta kanal är fortfarande älskade komediklassiker.
Men Janne var inte bara en folklig glädjespridare utan en sann allkonstnär. Han
spelade olika ofta dramatiska filmroller, och under sin karriär arbetade han med
de flesta stora skådespelarna: Kim Anderzon, Per Oscarsson, Allan Edwall, Eva
Röse och många, många fler. Janne komponerade också musik för teater och
film, och som en av landets bästa trummisar spelade han i egna grupper som
Hansson & Karlsson och Heta Linjen och med artister som Jimi Hendrix, Dexter
Gordon, Lars Gullin och Pugh Rogefeldt. Han skapade bild- och skulpturkonst
och drev under nästan tjugo år en prisad reklambyrå och var dessutom en inte
oäven enduroförare. I en serie intervjuer som skulle ha blivit hans memoarer
berättade Janne öppenhjärtigt om sin karriär för författaren Mikael Jansson.
Resultatet blev Hela svenska folkets Loffe. Han kommenterade succéerna och
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fiaskona, missbruksproblemen och glädjeämnena och berättade om samarbeten
med svenska och internationella artistkollegor jämte andra mer okända sidor av
sitt liv. Mikael Jansson är journalist, författare och musiker. Han har gett ut flera
fackböcker, bland annat tre om det anrika svenska musikföretaget Hagström.

Kurztitel Hela svenska folkets Loffe

Hinzugefügt am 19.4.2022, 12:54:11

Geändert am 19.4.2022, 13:31:39

Tags:

Sverige, Skådespelare, Biografier, Musiker, Carlsson, Janne, 1937-2017

Hemsökelse

Typ Buch

Autor Khashayar Naderehvandi

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-312172-7

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Det är ett ögonblick som förändrar allt. Rakel ser en pojke hoppa mot sin död
och kan sedan inte göra sig kvitt en känsla av undergång. Hon tar avstånd från
sin bästa vän, slutar träffa sin bror och undviker alla andra. Ovanpå allt glider
hon in i en besatthet av pojkens pappa och börjar förfölja honom och kartlägga
hans liv.Så en dag sitter de mittemot varandra på en tågstation. Men vad säger
man till någon som har förlorat sin son? Hur lyckas man bli kvitt ljudet av någon
annans skrik? Och vad gör man med tre hemlösa barn som plötsligt dyker upp
från ingenstans?Khashayar Naderehvandis nya roman utforskar mörker med en
förvånansvärt ljus blick. Det är en roman om hemsökelse och om att kunna –
eller inte kunna – återvända.

Hinzugefügt am 12.5.2022, 11:00:19

Geändert am 12.5.2022, 11:00:19

Hos trälar och stormän : arkeologisk undersökning i Gamla Skogsby september
och oktober 2020

Typ Buch

Autor Ludvig Papmehl-Dufay

URL http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-106988

Reihe Kalmar Studies in archaeology, 1653-431X ; 18

Ort Kalmar ;

Verlag Linnéuniversitetet

Datum 2022
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Heruntergeladen am 1.4.2022, 11:12:59

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Hos trälar och stormän

Hinzugefügt am 1.4.2022, 11:12:59

Geändert am 1.4.2022, 11:13:30

Tags:

Järnåldern, Utgrävningar, Fornlämningar, Sverige-- Öland -- Torslunda -- Gamla Skogsby

I hövdingens kök? : arkeologisk undersökning i Gamla Skogsby oktober 2019

Typ Buch

Autor Ludvig Papmehl-Dufay

URL http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-96412

Reihe Kalmar Studies in archaeology, 1653-431X ; 17

Ort Kalmar ;

Verlag Linnéuniversitetet

Datum 2022

Heruntergeladen am 1.4.2022, 11:13:30

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel I hövdingens kök?

Hinzugefügt am 1.4.2022, 11:13:30

Geändert am 1.4.2022, 11:13:38

Tags:

Järnåldern, Utgrävningar, Fornlämningar, Sverige-- Öland -- Torslunda -- Gamla Skogsby

Ingmar Bergman : an enduring legacy

Typ Buch

Autor Erik Hedling

Autor Lars Gustaf Andersson

Autor Per F. Broman

Autor Peter Cowie

Autor Thomas Elsaesser

Autor Linda Haverty Rugg

Autor Olof Hedling

Autor Jan Holmberg

Autor Laura Hubner

Autor Maaret Koskinen
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Autor Paisley Livingston

Autor Alexis Luko

Autor Anyssa Neumann

Autor Anna Sofia Rossholm

Autor Michael Tapper

Autor Ann-Kristin Wallengren

Autor Dan Williams

Ort Lund

Verlag Lund University Press

ISBN 978-91-985577-0-1

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung This unique collection focuses on the work of legendary Swedish filmmaker
Ingmar Bergman. Written in the wake of the centenary of Bergman's birth in
2018, the volume aims to combine new approaches to Bergman's films and
writings with more traditional analyses. Established themes such as Bergman's
interest in philosophy and psychology are addressed, but also less familiar
topics, notably his relationship with Hollywood and his elaborate use of film
music and autobiographical writing that characterised his later work. There are
new analyses of aspects of Bergman's most famous films, including Smiles of a
Summer Night and Fanny and Alexander, but also insightful readings of lesser-
known works, such as Saraband and Sawdust and Tinsel.

Kurztitel Ingmar Bergman

Hinzugefügt am 16.5.2022, 17:21:56

Geändert am 16.5.2022, 17:21:56

Tags:

Sverige, Film-- historia, Bergman, Ingmar, 1918-2007, Filmregissörer, Filmmusik, Filmproduktion

Notizen:
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= als Volltext von UB lizensiert, in Vifa nicht vh, Print kaufen?

Ingmar Bergman at 100: an introduction - Erik Hedling -- 1 Ingmar Bergman on the international scene
- Peter Cowie -- 2 Bergman transnational: Munich-Rome-Los Angeles, or 'the last temptation of Ingmar
Bergman' - Thomas Elsaesser -- 3 Bergman and the business: notes on the director's 'worth in the
market' - Olof Hedling -- 4 Bergman, writing, and photographs: the auteur as an ekphrastic ghost -
Maaret Koskinen -- 5 The playfulness of Ingmar Bergman: screenwriting from notebooks to
screenplays - Anna Sofia Rossholm -- 6 Cinema as a detour: Ingmar Bergman, writer - Jan Holmberg --
7 Laughing through tears: the soundscape of Ingmar Bergman's Smiles of a Summer Night - Alexis
Luko -- 8 Sound, act, presence: classical music in the films of Ingmar Bergman-a lecture recital -
Anyssa Neumann -- 9 Film-musical moments in Ingmar Bergman's films - Ann-Kristin Wallengren --
10 Where does music come from? Musical meaning and musical discourse in Ingmar Bergman's films -
Per F. Broman -- 11 Bergman, Janov, and Autumn Sonata - Paisley Livingston -- 12 Persona's penis -
Daniel Humphrey -- 13 Battlefield family: Ingmar Bergman, Henrik Ibsen, and television - Michael
Tapper -- 14 Bergman/Birdman/Vogler: an ecocritical examination of the birds of Bergman - Linda
Haverty Rugg -- 15 Visionaries and charlatans: Ingmar Bergman's filmmaking - Laura Hubner -- 16
Imagined without dialogue: Sawdust and Tinsel and Dreams - Dan Williams --17 The ghost in the
machine: Saraband - Lars Gustaf Andersson -- 18 Return to the bourgeoisie: Fanny and Alexander in
Swedish politics - Erik Hedling -- Index

Insats pågår : Från piketstyrka till terrorbekämpning

Typ Buch

Autor Michael Fetz

Autor Niclas Andersson

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-311870-3

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Varför väljer man att bli polis? Hur är det att ha ett jobb där man dagligen
riskerar att utsättas för hot och våld? Och hur förändras polisyrket när samhället
förändras?Michael Fetz är en av Sveriges mest erfarna poliser. Under sina drygt
fyrtio år i yrket har han haft en rad ledande nyckelpositioner inom svenskt
polisväsende: polismästare i utsatta områden som Västerort och Södertälje,
grundat Nationella insatsstyrkan, chef för piketenheten i Stockholm City och
operativ chef för flygplatspolisen på Arlanda. Han har dessutom varit högsta
ansvarig för flera större händelser i Stockholm, från självmordsdådet på
Drottninggatan 2010 till kronprinsessan Victorias bröllop och hanteringen av
corona i Stockholm.I den här boken berättar Fetz om livet som polis. Här finns
actionladdade avsnitt, som när vi får följa insatsen vid en flygplanskapning och
arbetet inom Nationella insatsstyrkan, han skildrar den utsatta positionen som
blåljuspersonal och piketpolis dagligen upplever. Han reflekterar också över hur
samhället förändrats under hans år på jobbet. Vilka utmaningar innebär den
explosionsartade tillgången på vapen och den systemhotande
gängkriminaliteten?Att polisyrket fascinerar många av oss vet vi genom otaliga
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filmer, böcker och poddar. Michael Fetz ger oss en unik inblick i hur en polis
verkligen har det på jobbet.

Kurztitel Insats pågår

Hinzugefügt am 12.5.2022, 11:54:59

Geändert am 12.5.2022, 11:54:59

Jord, hopp och kärlek : att bygga matjord och reparera ekosystem

Typ Buch

Autor Per Anders Lugn

Autor Jeanette Andersson

Ort Stockholm

Verlag Leopard förlag

ISBN 978-91-89145-37-5

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Den här boken handlar om människorna som vill återställa ekosystemen och
skapa välstånd genom att arbeta tillsammans med naturen, istället för att
motarbeta den. Det börjar och slutar med jorden. Det handlar inte om
lokalproducerat, ekologiskt, vegetariskt, klimatsmart eller svenskt. Det handlar
om att vi människor måste börja bete oss som en nyttig art i den natur vi är en
del av. Per Anders Lugn och Jeanette Andersson har besökt, tagit hjälp av och
dokumenterat några av de svenska bönder och eldsjälar som bedriver
regenerativt jordbruk. Tillsammans med sina betesdjur bygger de matjord som
binder kol och vatten. Jordar som klarar av torka och som skapar förutsättningar
för mer och bättre mat. För oss och för kommande generationer. Det finns en väg
ut ur den destruktiva matkonsumtionen, vi måste bara göra lite mer medvetna
och långsiktiga val. Tillsammans kan vi vända på steken och samarbeta för en
ljusare framtid. En bok för dig som vill göra skillnad helt enkelt.

Kurztitel Jord, hopp och kärlek

Hinzugefügt am 22.4.2022, 18:06:56

Geändert am 22.4.2022, 18:07:13

Tags:

Sverige, Hållbart jordbruk, Ekosystem, Människan och naturen, Matjord

Notizen:

Första upplagan

Kampen om stoltheten : Torsten Nilsson, känslorna och utrikespolitiken

Typ Buch
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Autor Oscar Nygren

Autor Rolf Ekérus

Verlag Santérus Förlag

ISBN 978-91-7335-065-5

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Utrikesministern Torsten Nilsson använde känslor i sina tal för att väcka intresse
för svenskarnas engagemang i utrikesfrågor. Vad hade detta för retorisk
betydelse? Genom att studera omkring hundra anföranden från åren 1962 71
visar författaren att Nilsson tillskrev sina åhörare bestämda känslolägen och
erbjöd dem sätt att förändra sina emotionella upplevelser från negativa till
positiva genom att stödja den socialdemokratiska utrikespolitiken. Nilsson ansåg
att om den svenska utrikespolitiken kunde nå samma resultat som det
socialdemokratiska välfärdsbygget, så kunde världsläget förändras i grunden.
Detta skedde under en tid då välfärdsstatens moraliska bäring blev angripen av
den radikala vänstern och Socialdemokraterna sökte återta initiativet genom att
erbjuda sina åhörare en möjlig väg från rädsla och oro, till trygghet och stolthet
en känslomässig omvandlingsprocess som kunde genomföras genom en
återkoppling till den socialdemokratiska historien.

Kurztitel Kampen om stoltheten

Hinzugefügt am 12.5.2022, 16:22:34

Geändert am 12.5.2022, 16:23:39

Konstnärerna : Saga Walli och Gunnel Kjellgren-Schultze i 1900-talets
Göteborg

Typ Buch

Autor Charlotta Hanner Nordstrand

Ort [Karlstad]

Verlag Votum

ISBN 978-91-89021-59-4

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Varför är Saga Walli och Gunnel Kjellgren-Schultze och deras konst intressant
för oss på 2020-talet? Jo, för det första var de välkända och uppskattade med
breda kontaktnät under sin aktiva tid på 1900-talet. För det andra är de nu under
2020-talet tyvärr alltför bortglömda och för det tredje är deras konst både vacker
och intressant att betrakta.

Kurztitel Konstnärerna

Hinzugefügt am 9.5.2022, 17:30:44

Geändert am 9.5.2022, 17:30:46

Tags:
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Sverige-- Göteborg, Kvinnliga konstnärer, Textil konst, Kjellgren-Schultze, Gunnel, 1926-, Målarkonst,

Walli, Saga, 1891-1975

Kontorschefen och cellisten : prosatexter om arbete, chefskap och liv

Typ Buch

Autor Christer Hermansson

Ort [Västra Frölunda]

Verlag Trombone

ISBN 978-91-88125-69-9

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Kontorschefen och cellisten – prosatexter om arbete, chefskap och liv, är en bok
som bygger på Christer Hermanssons erfarenheter som bibliotekschef,
museichef, kultur- och kontorschef i Strängnäs kommun, där han varit verksam
sedan 2006. Tidigare har han skrivit flera böcker som tagit upp dessa frågor och
fått stor uppmärksamhet. De har översatts till bland annat finska och tyska. I
Kontorschefen och cellisten kommenterar Christer Hermansson både
självklarheter och sällsamheter. Han gör det på sitt unika hermanssonska sätt,
med allvar och humor, och är i den här boken mer subjektiv och ärlig än
någonsin.

Kurztitel Kontorschefen och cellisten

Hinzugefügt am 12.5.2022, 16:41:52

Geändert am 12.5.2022, 16:41:52

Tags:

Arbetsliv, Chefer, Kontor

Notizen:

= 3 Titel, auf Anfrage kaufen

Kvinnomanualen

Typ Buch

Autor Anna Björklund

Ort [Enskede]

Verlag Bazar

ISBN 9789180063012

Datum 2022
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Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung I essäsamlingen ”Kvinnomanualen” utforskar skribenten, poddaren och
debattören Anna Björklund den traditionella kvinnorollen. En bok om att gå från
en ätstörd, viktpendlande och kroniskt ensam ung vuxen som fuskade sig igenom
allt och inte tyckte någon vuxen kvinnas liv såg tillräckligt attraktivt ut, till att
bli lämnad vid altaret av sina kompisar och vara hemma med barn när alla ens
jämnåriga provar ayahuasca.Anna Björklund granskar kvinnorollen utan att sluta
vara på tjejernas sida. Ömsom ägnar hon sig åt lustfyllt detaljer, ömsom åt
iskalla och underhållande analyser av stora politiska idéer och filosofiska
teser.Kvinnomanualen beskriver hur man som ung kvinna i ett av världens mest
jämställda och sekulära länder kan välja ett liv som i tidningarna kallas
konservativt, på gränsen till demokratifarligt. Det är en självrannsakande och
uppriktig berättelse om att våga skita i kvinnliga förebilder.

Hinzugefügt am 25.4.2022, 15:56:45

Geändert am 25.4.2022, 15:57:16

Tags:

Feminism, Kvinnlighet, Kvinnlig vänskap, Moderskap, Kvinnorollen, Ätstörningar, Män och kvinnor

Notizen:

= Rez. DN, SvD

Litografin segrar! : litografins utveckling i Sverige mellan 1830 och 1909

Typ Buch

Autor Jan af Burén

Ort Stockholm

Verlag Carlssons

ISBN 978-91-89065-09-3

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Litografin kom till Sverige 1818 genom att kronprinsen Karl Johan inkallade två
tyska litografer. Under 1830-talet etablerades ett flertal mindre litografiska
tryckerier, ofta med fackkunnigt folk från Tyskland och övriga Europa.
Norrköping blev hemort för flera av dessa. Litografin fick främst betydelse för
det kommersiella trycket som reklam och etiketter, men det blev också den bästa
tekniken för reproduktion av bilder, som oljetryck och helgbilagor. Oväntade
användningsområden dök upp i form av exempelvis litografiskt tryck på
konservburkar. Först i slutet av 1800-talet upptäckte konstnärerna litografin som
en självständig konstnärlig teknik. Rent tekniskt utvecklades litografin från
stentryck till zinkplåtar. Litografin kom att revolutionera bland annat bildtrycket.
Jan af Burén behandlar huvuddragen i hur de litografiska tryckerierna i landet
utvecklades. Han beskriver likaså de olika litografiska processer som används
liksom de verktyg och det material som krävdes. En stor del i utvecklingen
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spelade behovet av att framställa kartor på ett tydligt och användbart sätt. Han
berättar även om de fackkunniga personer som hade en avgörande roll i
utvecklingen. Jan af Burén är konstvetare och filosofie doktor. Han arbetade
under många år på Nationalmuseum med ansvar för just litografin i samlingen.

Kurztitel Litografin segrar!

Hinzugefügt am 9.5.2022, 09:50:37

Geändert am 9.5.2022, 09:51:15

Tags:

Sverige, Litografi-- historia

Notizen:

= Detta är volym två av af Buréns stora arbete om litografins historia. Den första delen heter Litografin
– en snilleblixt. = beide kaufen?

Litografin: En snilleblixt : uppfinningen och utvecklingen av litografin samt dess väg till Sverige och
de första åren fram till 1830 / Jan af Burén.

ISBN 9789173318235, Publicerad: Stockholm : Carlsson, 2017

Liv och idéer

Typ Buch

Autor Gunnar D. Hansson

Ort [Stockholm]

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-311631-0

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Poeten och litteraturvetaren Gunnar D Hansson hittade för några år sedan en lika
märklig som litterär självbiografi, Liv och idéer, skriven mellan 1929 och 1937
av den gåtfulla signaturen The Man of Street och tryckt i några få exemplar. Vem
var den anonyma författaren? Han tycks ha drivit ett tryckeri vid Lilla Torget i
Göteborg och i sin bok presenterar han både visionära och häpnadsväckande
framsynta politiska idéer - exempelvis förutser han kommande välfärdsreformer,
EU, Krügerkraschen och övergivandet av guldmyntfoten. Med tiden utvecklar
Man of Street alltmer paranoida föreställningar. Han kallar sig "intellekt
världsmästare" och upplever hur hans idéer stjäls av regeringar världen över och
anser sig förföljd av såväl bolsjevikerna som tidningsmannen Torgny Segerstedts
hemliga agenter. Boken kan läsas från två håll. Från det ena möter vi Man of
Streets egen Liv och idéer, med ett detektiviskt förord av Gunnar D Hansson.
Och från det andra en djuplodande essä, En intellekt världsmästare, av
psykoanalytikern och poeten Ulf Karl Olov Nilsson, som utforskar det själsliga
lidande vi kallar paranoia och placerar fallet Man of Street mitt i vår egen
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konspiratoriska samtid. Biuppslag (personer, institutioner, konferenser, titlar ...)
The Man of Street,1878-Liv och idéer (författare) UKON,1965-En intellekt
världsmästare (författare) Hansson, Gunnar D.,1945- (förord) En intellekt
världsmästare

Hinzugefügt am 4.4.2022, 10:53:06

Geändert am 4.4.2022, 10:54:57

Tags:

Sverige-- Göteborg, Politiska frågor, Boktryckare, Paranoia, The Man of Street, 1878-

Notizen:

= UKON + Gunnar D Hansson kaufen wir, dieses Buch auch?

Livet under första vågen : vardagen under coronapandemin för personer 70 år
och äldre i Stockholm

Typ Buch

Autor Åsa von Berens

Autor Bettina Meinow

Autor Lennarth Johansson

Autor Lars Sonde

Ort Stockholm

Verlag Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Livet under första vågen

Anzahl der Seiten 54

Hinzugefügt am 11.5.2022, 18:32:04

Geändert am 11.5.2022, 18:32:22

Tags:

Sverige-- Stockholm, Äldre, Coronapandemin 2019-, Covid-19-- sociala aspekter

Notizen:

Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige
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Typ Buch

Autor Anna-Sara Lind

Autor Olle Lundin

Ort Lund

Verlag Studentlitteratur

ISBN 978-91-44-14403-0

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige behandlar frågor om det ansvar som
det allmänna har på lokal och regional nivå för att säkerställa respekten för de
mänskliga rättigheterna. Ledande forskare inom fältet förklarar och diskuterar
frågan om vad de mänskliga rättigheterna innebär rättsligt, politiskt och etiskt i
en lokal kontext. Flera grundläggande rättighetsperspektiv relateras till konkreta
former av det offentliga uppdraget. Både internationella åtaganden och svensk
rättslig reglering relateras till det ansvar som legitim förvaltning av demokratin
innebär.Vad kräver respekten för de mänskliga rättigheterna av det offentliga
Sverige i det lokala och regionala sammanhanget? Hur arbetar vi i praktiken så
att de mänskliga rättigheterna skyddar individer och stärker demokratin och
rättsstaten? Författarna diskuterar dessa och andra frågor i en tydlig relation till
nutida forskning och konkreta exempel.En av den demokratiska rättsstatens
viktigaste uppgifter är att garantera skyddet av mänskliga rättigheter som dessa
definieras i lagar och konventioner. Regeringsformen, liksom flera
internationella instrument, tillförsäkrar medborgarna ett på många områden
starkt rättighetsskydd. Detta är ett uttryck för vad som brukar kallas
rättssäkerhet. Den enskilde ska bland annat åtnjuta skydd mot det offentliga
styrets maktutövning. Grundläggande principer är allas likhet inför lagen och
möjligheten att få sin sak prövad i rättvis rättegång.

Hinzugefügt am 16.5.2022, 13:32:20

Geändert am 16.5.2022, 13:32:20

Tags:

Sverige, Regional förvaltning, Mänskliga rättigheter, Kommunalförvaltning

Notizen:

Upplaga 1

Marknadskriget : tio verkliga rättsfall

Typ Buch

Autor Camilla Grebe

Autor Anders Torelm

Ort Stockholm

Verlag Medströms bokförlag
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ISBN 978-91-7329-158-3

Datum 2020

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Marknadskriget är självklar läsning för alla som är intresserade av reklam och
marknadsföring. Genom tio verkliga rättsfall får vi en unik inblick i hur
marknadsrätten fungerar i praktiken. Det handlar om dramatiska strider och
viktiga avgöranden, om Rustas tvist med den amerikanska ficklampsjätten Mag
Instrument, om Svensk Mjölks tvist med Oatly och om vad en bloggande
influencer egentligen måste informera om. Flera av rättsfallen har blivit
vägledande inom Sverige och ibland även inom EU. Med hjälp av särskild grafik
analyseras hotbreven och stämningsansökningarna, domarna och
överklagandena. Vad står det här egentligen? Vad är det juristerna ser, men som
inte alltid är uppenbart? Var finns styrkorna - och svagheterna? Boken är skriven
av Camilla Grebe, prisbelönt deckarförfattare och civilekonom, och Anders
Torelm, mångårigt verksam inom näringslivet med särskilt marknadsföring.

Kurztitel Marknadskriget

Hinzugefügt am 12.5.2022, 10:09:09

Geändert am 12.5.2022, 10:09:29

Tags:

Sverige, Marknadsrätt

Medeltidens glömda rum : nya studier av taklag och torn i Skara stifts kyrkor

Typ Buch

Autor Robin Gullbrandsson

Autor Mattias Hallgren

Autor Anton Hansson

Ort [Järpås]

Verlag [Skara stiftshistoriska sällskap ]

ISBN 978-91-86681-55-5

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Medeltidens glömda rum

Hinzugefügt am 1.4.2022, 16:40:34

Geändert am 1.4.2022, 16:40:34

Tags:

Sverige-- Västergötland, Tak, Kyrkoarkitektur, Kyrktorn, Medeltidsarkitektur, Svenska kyrkan. Skara

stift
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Medielandskapet

Typ Buch

Autor Kurt Almqvist

Ort Stockholm

Verlag Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

ISBN 978-91-89672-79-6

Datum 2016

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Hinzugefügt am 1.4.2022, 11:25:13

Geändert am 1.4.2022, 11:25:17

Tags:

Sverige, Massmedia, Medievärlden

Migration i välfärdsstaten : att implementera integrationspolitik

Typ Buch

Autor Isabell Schierenbeck

Autor Andrea Spehar

Ort Lund

Verlag Studentlitteratur

ISBN 978-91-44-14356-9

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Mötet mellan frontlinjebyråkrater och nyanlända invandrarklienter utgör
grunden för svensk integrationspolitik. I mötet fattar frontlinjebyråkrater inom
olika verksamheter beslut om stöd och insatser som på olika sätt påverkar de
nyanländas framtid i det nya landet...

Kurztitel Migration i välfärdsstaten

Hinzugefügt am 16.5.2022, 13:30:14

Geändert am 16.5.2022, 13:30:14

Tags:

Sverige, Integration av flyktingar, Integration av invandrare, Integrationspolitik, Myndighetsutövning,

Nyanlända

Notizen:

Upplaga 1
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Migrationsmyten : sanningen om flyktinginvandringen och välfärden - ett nytt
ekonomiskt paradigm

Typ Buch

Autor Peo Hansen

Autor Åsa Andersson

Ort Stockholm

Verlag Leopard

ISBN 978-91-89145-54-2

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung “Det finns en uppfattning om att ett land kan ha antingen en hållbar välfärdsstat
eller höga invandringsnivåer. Men den synen är fel, för det går att ha båda. “-
Peo Hansen Att invandring kostar pengar är en vedertagen sanning. Flyktingar
anses nyttja mer i välfärdsstöd än de bidrar med i skatt. Denna sanning
rättfärdigar en alltmer restriktiv migrationspolitik. 2015 tog Sverige emot flest
flyktingar i relation till befolkning i EU. Under kommande år pratades det om
flyktingkris och floder av invandrare trots att inflödet av flyktingar i själva
verket visade sig vara en ekonomisk framgångssaga. Gränserna stängdes och allt
färre släpptes in på premissen att Sverige och EU helt enkelt inte klarade av mer.
Men, är det verkligen en förlustaffär att ta emot flyktingar och har det verkligen
kostat oss? Genom Modern Monetary Theory bevisar Peo Hansen att vårt
konservativa sätt att se på ekonomi i relation till migration är både omodern,
felaktig och rent skadlig. För människorna och för statsfinanserna.

Kurztitel Migrationsmyten

Hinzugefügt am 22.4.2022, 17:54:15

Geändert am 22.4.2022, 18:06:56

Tags:

Sverige, EU-länderna, Flyktingpolitik, European Union countries-- Emigration and immigration --

Government policy., Invandringspolitik-- ekonomiska aspekter, Migration-- ekonomiska aspekter

Minnen av infraröd

Typ Buch

Autor Iman Mohammed

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-311842-0

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Iman Mohammed är en klart lysande stjärna i den nya poesin. I sin andra bok
fortsätter hon den utforskning av minnets och diktens kapacitet att både jaga,
skrämma och bevara som inleddes i debuten Bakom trädet ryggar. Minnen av
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infraröd är en besvärjelsens dikt, krympande och expanderande samtidigt. Det är
dikt om våld och förlust som visar sig i ögonen, om händer som tillagar
tillblivelsens mat, om händer som håller i varandra för sista gången. Ögonen är
nya och de är tusentals år gamla, det infraröda lyser genom. Mohammeds poesi
är intensiv. Vacker, gåtfull och oroande, som en dröm man inte vaknar från. Iman
Mohammed är född 1987 och bor i Malmö. Bakom trädet ryggar kritikerhyllades
och röstades fram till en av 10-talets tio bästa skönlitterära debuter av Borås
debutantprisjury. Den har översatts till engelska för Ugly Duckling Press, ett av
de viktigaste poesiförlagen i New York.

Hinzugefügt am 12.5.2022, 11:49:25

Geändert am 12.5.2022, 11:49:59

Notizen:

= 1 Titel

Natur & Kulturs globalhistoria 1 +2: Existens och rörelse/Kultur och makt

Typ Buch

Autor Klas-Göran Karlsson

Verlag Natur & Kultur Allmänlitteratur

ISBN 978-91-27-17854-0 978-91-27-17856-4

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Språk • demografi • mat • minoritet • miljö • migration • religion • handel •
arbete • stad • turism • idrott • kultur- möten • ideologi • universitet • skola •
populärkultur • litteratur • genus • stat • lag • demokrati • revolution • krig •
folkmord • slaveri • medvetande • I dessa 27 tematiska kapitel serveras det mesta
du behöver veta om vår världs historia, från människans gryning till i dag.
Författarna tillhör Sveriges främsta ämnesexperter och skriver utifrån den
senaste forskningen. Medan äldre världshistoriska verk gärna gick krono logiskt
tillväga och staplade kultur på kultur, epok på epok, kräver den på många sätt
globala värld vi lever i nya sätt att närma sig historien – utifrån utbyte,
förflyttning, kommunikation. Därför har ämnet globalhistoria växt fram, men
medan somligt skrivits om det i Sverige har inte mycket skrivits i det. På så sätt
är tvåbandsverket Natur & Kulturs globalhistoria en pionjärsatsning, ett
experiment. Delarna är fristående, kapitlen kan läsas i vilken ordning som
önskas. Verket är illustrerat samt försett med lästips och register – kort sagt
givna referensverk för den historie intresserade, för studenten, för forskaren och
för bibliotek. Huvudredaktör är klas - göran karlsson , professor i his toria vid
Lunds universitet. På Natur & Kultur har han utgivit bland annat Det moderna
trettioåriga kriget. Europa 1914–1945.

Kurztitel Natur & Kulturs globalhistoria

Hinzugefügt am 12.5.2022, 09:59:39

Geändert am 12.5.2022, 10:01:05
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Notizen:

= https://www.nok.se/titlar/a7/Natur--Kulturs-globalhistoria-1/

Nolbyn - värmländskt hantverk : miniatyrer och tittskåp : en berättelse om
konstnärinnan Berith Bergström i ord och bild

Typ Buch

Autor Carl Jan Granqvist

Ort [Karlstad]

Verlag Votum

ISBN 978-91-89021-15-0

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Berith Bergström är en av vårt lands mest ansedda miniatyrkonstnärer såväl
inom Sverige som utomlands och känd för sin hantverksskicklighet, precision
och autenticitet. Noggrannhet och professionalitet var utmärkande för hennes
arbeten som kontrollerades och stämplades Nolbyn Värmländskt hantverk.

Kurztitel Nolbyn - värmländskt hantverk

Hinzugefügt am 9.5.2022, 17:41:24

Geändert am 9.5.2022, 17:41:27

Tags:

Kvinnliga konstnärer, Sverige-- Värmland, Bergström, Berith, 1896-1979, Miniatyrföremål,

Miniatyrister, Tittskåp

På spaning i Coronaskuggan

Typ Buch

Autor Rune Blidh

Autor Anders Wahlmark

Verlag Norlén & Slottner

ISBN 978-91-88503-98-5

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Alla mina spelningar var avbokade. Anders hade ingenstans att ställa ut sina
akvareller. Coronasmittans andra våg hade tagit strupgrepp på oss. Då bestämde
vi oss för att genomföra ett årslångt projekt under onådens år 2021. Det blev en
vandring i ord och bild mellan årstiderna och funderingar om klimatet och vad
som händer i världen. Rune Blidh har satt ord på händelser och känslor under
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pandemin och Anders Wahlmark har målat. – Varje månad har vi gjort en
gemensam utflykt till något naturreservat eller en vandringsled, där jag skrivit
och Anders målat. Andemeningen har varit, att påvisa hur mycket intressant och
vackert det finns att glädja sig åt i de närliggande miljöerna. Jag har inte gjort
några ändringar i efterhand, förutom rent stilistiska, även om verklighetens utfall
inte blivit som jag trodde vid skrivögonblicket. Ambitionen har istället varit att
återge de känslor och aktualiteter som gällde just då, blandat med diverse
sidospår i tankebanorna. Jag har alltid fascinerats av årstidernas växlingar. Det är
det som gör det så fantastiskt att bo här i Norden. Att kunna skildra hela
förloppet och kombinera det med bilder har länge varit en dröm. Nu är det gjort.
Samtidigt har det blivit ett tidsdokument över det andra Coronaåret 2021.

Hinzugefügt am 12.5.2022, 12:15:45

Geändert am 12.5.2022, 12:16:44

Poeter mot krig

Typ Buch

Autor Clemens Altgård

Verlag Ekström & Garay

ISBN 978-91-89559-92-9

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung I Ukraina bombas byar och städer, civila dödas och flyr för sina liv och här
hemma känns plötsligt den kanske alltför självklara gränsen till otryggare tider
tunnare. Krig är fruktansvärt, var än i världen de utkämpas och vilka makter som
än ligger bakom. Poeter mot krig är resultatet av ett blixtprojekt där de
deltagande poeterna bara haft några få dagar på sig att skicka in sina texter.
Många dikter är nyskrivna och tidigare opublicerade. En del dikter har fötts ur
den senaste tidens händelseutveckling och några har skrivits med avsikt att
publiceras i denna antologi. En unik sammansättning av poeter, här förenade i ett
samtida poetiskt avtryck: ett långtklingande rop för fred. Medverkande poeter är:
Bengt Adlers, Evindar Akdogan, Ibrahim Al-Khaffaji, Arazo Arif, Bengt Berg,
Andreas Björsten, Helena Boberg, Johan Rantala Bonnier, Elis Monteverde
Burreau, Sam Carlquist, Johan Christiansson, Michael Economou, Helena
Fehrman, Rosanna Fellman, Eric Fylkeson, Ángela García, Lina Hagelbäck,
Gunnar Harding, Pamela Jaskoviak, iodine Jupiter, Karin Lentz, Li Li, Börje
Lindström, Helena Looft, Anna Maris, Nino Mick, Petra Mölstad, Karin Nilsson,
Johan Nordbeck, Emma Eriksson Olsson, Cecilia Persson, Tina Persson, Joakim
Pirinen, Freke Räihä, Håkan Sandell, Nicko Smith, Göran Sonnevi, Marie
Tonkin, Niklas Törnlund, Eva Ullerud, Mikael Wiehe, Susann Wilhelmsson,
Ilman Yusupov, Bruno K. Öijer

Hinzugefügt am 5.4.2022, 16:41:21

Geändert am 5.4.2022, 16:41:34

Notizen:
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= Anthologie mit bekannten und unbekannten Autor*innen

Rättvisa

Typ Buch

Autor Bengt Brülde

Ort Stockholm

Verlag Fri tanke

ISBN 978-91-89139-52-7

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Vilka liberala fri- och rättigheter är att betrakta som okränkbara? Har vi en
universell rätt till grundläggande välfärd? Och hur stor ojämlikhet kan vi
tolerera? Det klassiska rättvisetänkandet handlade till stor del om det rättvisa
samhället. Men under det gångna seklet har rättvisefrågornas fält utvidgats, från
formella till informella normer, från jämlikhet till jämställdhet, från nationella
till globala perspektiv och det samtida till det framtida. Vi konfronteras idag med
de frågor som globaliseringen, den ökande migrationen, den åldrande
befolkningen och klimatkrisen medför. I en sällsynt heltäckande
sammanställning, som passar både som introduktion och fördjupning, ledsagar
filosofen Bengt Brülde läsaren genom vår tids stora rättvisefrågor. Rättvisa är
den självklara referensboken om rättvisa på svenska.

Hinzugefügt am 9.5.2022, 18:07:23

Geändert am 9.5.2022, 18:07:54

Tags:

Rättvisa

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
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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 4.4.2022, 16:57:07

Geändert am 4.4.2022, 16:57:09

Tags:

Patienter, Cancer, Tumörer

Notizen:

= 2 Titel

Sevettijärven kolttakatrilli =: Če′vetjääu′r ka′dre′l

Typ Buch

Autor Sari Saxholm

Autor Minna Moshnikoff

Autor Mari Gauriloff

Auflage 1. painos

Ort Helsinki

Verlag Sari Saxholm

ISBN 978-952-94-5814-1

Datum 2022

Signatur (Alma)9934265409706253

Bibliothekskatalog Finna

Sprache fin

Zusammenfassung Bok om Sevettijärvis skoltesamiske dans som inneholder danseinstruksjoner
med trinnmønstre og øyeblikksbilder. Katrilli er en skoltesamisk dans som
nesten ble glemt. Tidligere ble kunnskapen ført videre fra en generasjon til den
neste. Så ble det skoltesamiske samfunnet mer fragmentert og tradisjonen holdt
på å forsvinne. På 1990-tallet ble gamle kunnskaper revitalisert og Sevettijärvis
innbyggere begynte å danse igjen. I dag ønsker skoltesamer bosatt over hele
Finland å vite hvordan man danser katrilli. Derfor er denne boken laget. Skrevet
av Sari Saxholm, Minna Moshnikoff ja Mari Gauriloff

Kurztitel Sevettijärven kolttakatrilli =

Anzahl der Seiten 95

Hinzugefügt am 27.4.2022, 15:24:46

Geändert am 27.4.2022, 15:26:08

Tags:
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saamelaiset, kansantanssit, katrilli (tanssit), kolttasaamelaiset, Sevettijärvi (Inari), tanssi

Sjömakt & sjöfolk ; Den svenska flottan under 500 år

Typ Buch

Autor Lars Ericson Wolke

Autor AnnaSara Hammar

Verlag Nordic Academic Press

ISBN 978-91-89361-23-2

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Vi får följa den svenska flottans utveckling under 500 år fram till idag. Det är en
berättelse om fartyg och besättningar i krig och i fred, med skildringar av sjöslag
och patrulleringar, ubåtar och linjeskepp, och porträtt av människor som levt och
verkat inom flottan. Det är det första översiktsverket sedan 1940-talet om
örlogsflottans historia och texten baseras på omfattande ny forskning.

Hinzugefügt am 12.5.2022, 10:24:12

Geändert am 12.5.2022, 10:24:12

Skaraborgs regementes chefer : från 1631

Typ Buch

Autor Jan Frykberg

Autor Nils Erik Nilsson

Ort [Skövde]

Verlag Skaraborgs regementes kamratförening

ISBN 978-91-980767-6-9

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Skaraborgs regementes chefer

Anzahl der Seiten 160

Hinzugefügt am 10.5.2022, 17:30:01

Geändert am 10.5.2022, 17:30:22

Tags:

Officerare, Regementen-- historia, Chefer, Sverige-- Skaraborgs län, Sverige. Armén. Skaraborgs

regemente
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Strategisk balansakt 2.0 : svensk säkerhet i ett europeiskt perspektiv :
existentiella utmaningar och svar

Typ Buch

Autor Lars-Erik Lundin

Autor Michael Sahlin

Ort Stockholm

Verlag Kungl Krigsvetenskapsakademien

ISBN 978-91-88581-23-5

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Strategisk balansakt 2.0

Hinzugefügt am 1.4.2022, 11:20:28

Geändert am 1.4.2022, 11:20:28

Tags:

Sverige, Säkerhetspolitik

Notizen:

= Report

Super Nintendo i Sverige

Typ Buch

Autor Martin Lindell

Autor Carl Michael Sahlberg

Autor Jimmy Wilhelmsson

Autor Emilie Ihre

Ort [Stockholm]

Verlag Fandrake

ISBN 978-91-984567-8-3

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Spelkonsolen Super Nintendo tog Sverige med storm när den lanserades lagom
till sommarlovet 1992. I dag är SNES – som den kort och gott brukar kallas – en
underbar och nostalgisk påminnelse om en svunnen tid för tiotusentals svenskar.
SUPER NINTENDO I SVERIGE är den jättelika och färgsprakande boken om
denna älskade spelmaskins intåg i vårt land, nästan två kilo renodlad
retronostalgi.

Hinzugefügt am 1.4.2022, 12:06:04

Geändert am 1.4.2022, 12:06:04
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Tags:

Sverige, Tv-spel-- historia

Notizen:

= Auszüge aus Buch: https://fandrake.com/produkt/super-nintendo-i-sverige/

Svensk frikyrklighet i pandemin : en studie av församlingen i corona och
corona i församlingen

Typ Buch

Autor Ulrik Josefsson

Autor Magnus Wahlström

Ort [Uppsala]

Verlag Institutet för Pentekostala Studier

ISBN 978-91-979030-8-0

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Svensk frikyrklighet i pandemin

Hinzugefügt am 1.4.2022, 12:28:23

Geändert am 1.4.2022, 12:28:23

Tags:

Sverige, Frikyrkosamfund, Coronapandemin 2019-, Frikyrkorörelser

Svensk gastronomi : en global succé

Typ Buch

Autor Carl Jan Granqvist

Autor Karsten Thurfjell

Autor Hans Wallensteen

Ort Grythyttan

Verlag Måltidsakademiens förlag

ISBN 978-91-983432-2-9

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Svensk gastronomi – en global succé riktar sig till alla med intresse för måltid,
men kan också fungera som ett pedagogiskt redskap för medarbetare inom
företag, myndigheter och organisationer som arbetar med Sverigebilden på en
global marknad.
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Kurztitel Svensk gastronomi

Hinzugefügt am 1.4.2022, 11:17:16

Geändert am 1.4.2022, 11:17:16

Tags:

Sverige, Matkultur, Gastronomi, Mat- och dryckesseder, Mat och dryck-- historia, Svensk matlagning--

historia

Svenska utombordsmotorer : tiden före 1945

Typ Buch

Autor Bertil Sporrong

Autor Lennart Bergstedt

Ort Skärhamn

Verlag Båtdokgruppen

ISBN 978-91-88967-20-6

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung En utförlig historia om de svenska tillverkarna av utombordsmotorer från 1900-
talets första år och fram till 1945. Separata kapitel om varje tillverkare.

Kurztitel Svenska utombordsmotorer

Hinzugefügt am 9.5.2022, 18:16:15

Geändert am 9.5.2022, 18:16:18

Tags:

Sverige, Företag-- historia, Tillverkningsindustri-- historia, Utombordsmotorer-- historia

Sveriges politiska system

Typ Buch

Autor Ylva Norén Bretzer

Auflage rev. utg.

Ort Lund

Verlag Studentlitteratur

ISBN 978-91-44-13952-4

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung I denna bok beskrivs hur Sveriges politiska system är uppbyggt och fungerar,
från nationell till lokal nivå. Aspekter som rör demokratins utveckling, val,
regeringsbildning, lagstiftning, budget och dess beredning behandlas ingående i
boken, liksom myndigheternas genomförande av policy samt granskning och

Zotero-Bericht zotero://report/library/items?itemKey=GCIA38Q4,IF8XTHCI,TFD...

92 of 97 30.05.2022, 16:30

Hartwig.Marion
Hervorheben

Hartwig.Marion
Hervorheben



utvärdering av denna...

Hinzugefügt am 16.5.2022, 13:33:47

Geändert am 16.5.2022, 13:34:37

Tags:

Sverige, Politiska förhållanden, Politiska processen, Politiska system

Notizen:

= wir haben Aufl. von 2017 und 2010

1. Vad är politik? -- 2. Framväxten av demokrati, representativitet och rättigheter : Sveriges politiska
historia -- 3. Parlament och lagstiftning -- 4. Regeringen och statsförvaltningen -- 5. Det svenska
rättsväsendet och granskning av offentliga myndigheter -- 6. Länsstyrelser, landsting och regioner -- 7.
Kommunerna : den lokala staten -- 8. Myndighetsförtroende och offentlig verksamhetsgranskning -- 9.
Hur påverkas Sveriges politiska system av EU? -- 10. Sveriges politiska system

Fjärde upplagan

The environmental turn in postwar Sweden : a new history of knowledge

Typ Buch

Autor David Larsson Heidenblad

Autor Arabella Childs

Ort Lund

Verlag Lund University Press

ISBN 978-91-985577-3-2

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel The environmental turn in postwar Sweden

Hinzugefügt am 16.5.2022, 17:42:32

Geändert am 16.5.2022, 17:42:32

Tags:

Sverige, Miljörörelser-- historia

Notizen:

= als Volltext von UB lizensiert, in Vifa nicht vh, Print kaufen?
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Upplands regemente 400 år : förbandet, hembygden och dess försvar

Typ Buch

Autor Lars Otto Berg

Autor Hans Norman

Autor Henrik Sjövall

Ort [Uppsala]

Verlag Upplands Regementes och Ledningsregementes Historiekommitté

ISBN 978-91-983995-0-9

Datum 2017

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Kurztitel Upplands regemente 400 år

Anzahl der Seiten 199

Hinzugefügt am 4.4.2022, 11:45:30

Geändert am 4.4.2022, 11:45:38

Tags:

Sverige-- Uppland, Regementen-- historia, Upplands regemente

Vetenskapens förtrollning och avförtrollning

Typ Buch

Autor Annelie Drakman

Autor Ylva Hasselberg

Autor Peter Josephson

Autor Thomas Karlsohn

Autor Ingemar Pettersson

Ort Göteborg

Verlag Daidalos

ISBN 978-91-7173-641-3

Datum 2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung En av modernitetens stora berättelser handlar om konflikten mellan förnuft och
vetenskap å den ena sidan och tro och vidskepelse å den andra. Enligt den
berättelsen kommer människors behov av magi och religion obönhörligt att
minska allteftersom vetenskapen infriar sina löften och förklarar sådant som
tidigare framstod som oförklarligt och hemlighetsfullt. Det skulle alltså pågå en
rörelse från förtrollning till avförtrollning. Begreppet ”avförtrollning” brukar
framför allt förknippas med sociologen Max Weber (1864–1920), som
tillsammans med Durkheim, Freud och andra bidrog till att skapa en
föreställning om att religionen successivt skulle försvinna i den moderna
världen. Men innebär denna tänkta utveckling att också vetenskapen själv – som
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ju en gång förväntades kunna ge besked om metafysiska förhållanden och
gudomliga avsikter, alltså människans plats i skapelsen – måste avförtrollas?
Och finns det inte i modern vetenskaplig verksamhet ofrånkomliga element av
(åter)förtrollning? Antologin "Vetenskapens förtrollning och avförtrollning" tar
sin utgång i Webers tankegångar och det stora inflytande dessa har haft hos
senare tänkare och forskare. De fem bidragen kretsar alla på olika sätt kring
fenomen knutna till vetenskapen och universitetet, fenomen som låter sig
beskrivas och analyseras i termer av förtrollning och avförtrollning. Perspektivet
i antologin är emellertid inte bara vetenskapshistoriskt och
vetenskapssociologiskt utan också forskningspolitiskt – frågor om forskningens
autonomi och integritet har hamnat i blickfånget när den högre utbildningens
managementstyrning och byråkratisering allt mer har börjat ifrågasättas. Vad är
egentligen forskning för slags verksamhet? Weber har på nytt blivit högaktuell.
Annelie Drakman (forskare i idéhistoria vid Stockholms universitet), Peter
Josephson (idéhistoriker vid Södertörns högskola), Ylva Hasselberg (professor i
ekonomisk historia vid Uppsala universitet), Thomas Karlsohn (professor i idé-
och lärdomshistoria vid Uppsala universitet) och Ingemar Pettersson (forskare
vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet.

Hinzugefügt am 9.5.2022, 18:20:49

Geändert am 9.5.2022, 18:20:51

Tags:

Vetenskapshistoria

Viktor Rydberg

Typ Buch

Autor Fredrik Böök

Verlag Norstedts

ISBN 978-91-1-312626-5

Datum 2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Litteraturhistorikern och ledamoten av Svenska Akademien, Fredrik Böök, satte
Viktor Rydberg högst av alla svenska författare. Kanske var det just därför han
dröjde så länge med att ta sig an att skriva denna minnesteckning. Bööks
ambitionsnivå var nämligen inte bara att beskriva Rydbergs liv och verk på ett
allmänt plan utan att ge klarhet och rättvisa åt Rydbergs tankevärld – filosofiskt,
politiskt och religiöst. När Böök avled 1961 var arbetet ännu inte slutfört och
resultatet blev en torso, ett verk vars sista mening är avhuggen mitt i. Det
efterlämnade manuset var skrivet med skrivmaskin och fyllt av Bööks egna
handskrivna korrigeringar och tillskott. Nu, över sextio år senare, publiceras det
för första gången. Det som bjuds är en lika inkännande som insiktsfull text,
driven av ett passionerat intresse för en verklig pionjärgestalt inom vår svenska
litteraturhistoria.Inledning av Svante Nordin.

Hinzugefügt am 12.5.2022, 12:04:08

Geändert am 12.5.2022, 12:04:10
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Who is Anna Andersson? : portraits of Sweden's most popular name

Typ Buch

Autor Meredith Andrews

Ort Malmö

Verlag New Heroes & Pioneers

ISBN 978-91-981413-7-5

Datum 2014

Bibliothekskatalog libris.kb.se

Zusammenfassung Thousands of Swedish women share the country’s most popular name – Anna
Andersson. Besides their name and nationality, do they have anything else in
common? In 2014, I travelled the length of Sweden to find out. From a tattooed
lady to a priest, a child to a 100-year old, I found astonishing diversity within
this statistically significant group of women who all answer to the same name.
WHO IS ANNA ANDERSSON? is a visual account of 50 women who, at least
superficially, share the same identity. This collection of intimate portraits reveals
what unites and distinguishes people with a common name. The photographs
combine personal stories with a captivating glimpse of life in contemporary
Sweden and offer a new perspective on a national character. Whether you’re
interested in foreign cultures, naming conventions or simply love peering into
the lives of complete strangers, this book will fascinate you, no matter how
many times you flip through the pages.

Kurztitel Who is Anna Andersson?

Hinzugefügt am 21.4.2022, 18:03:58

Geändert am 21.4.2022, 18:04:04

Tags:

Sverige, Kvinnor, Porträttfotografi, Andrews, Meredith, 1976-

Notizen:
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01 Who is Anna Andersson? is the first-ever book by portrait and editorial photographer Meredith
Andrews.

02 It is the first book to explore popular local naming conventions and preconceptions using
photography.

03 By featuring portraits of women that share country’s most common name, the book also provides a
visual impression of contemporary Sweden.

04 Instead of using a studio, Meredith goes on location into the women’s homes and lives to offer
deeper insight into who they really are and their place in Swedish society.

05 Meredith’s background as a storyteller is evident in her pictures. The dramatic natural light and rich
details reveal greater significance every time you look.

06 Her approach elevates the stories of ‘ordinary’ women, proving that everyday subjects are often
more intriguing than people in the public eye.

07 The collected portraits appeal to readers’ increasing interest in real people and real situations. The
editorial style creates a feeling of a private connection to someone you have never met.

08 Each Anna Andersson is accompanied by a short text that offers readers a glimpse of their
personalities, interests and ambitions.

09 As a foreigner living in Sweden, Meredith uses her outsider’s perspective to her advantage,
capturing the essence of what sets the country and its residents apart.

10 Who is Anna Andersson? is only the beginning. It is the first book is a series that will continue to
explore naming conventions and national identity in a variety of countries.
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