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FID Nordeuropa Vorauswahl Schweden Juni 2022

101 100 procent
Typ Buch
Autor Anders Roslund
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-018662-3
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung ”Vad du påstår är alltså att vi plötsligt befinner oss i något slags ... ja,
kriminalroman om seriemördare? Du vet att jag inte håller på med sådant, aldrig
har gjort – av den enkla anledningen att det inte finns några svenska
seriemördare, aldrig har funnits.”Men – om de nu inte finns:Varför töms en
kropp på blod?Varför krossas en annan kropp ben för ben och varför bränns en
tredje sönder med olika vätskor?Hur säkert är egentligen ett säkert DNAspår?Och – vad hände egentligen med kriminalkommissarie Ewert Grens, han
som sköt sig själv för att avsluta allt?
Hinzugefügt am 18.5.2022, 11:03:15
Geändert am 21.6.2022, 14:03:25

101 1793 – serieromanen
Typ Buch
Autor Niklas Natt och Dag
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Francesco Dossena
Bokförlaget Forum
978-91-37-50272-4
2022
libris.kb.se

Zusammenfassung Niklas Natt och Dags Bellman noir-trilogi är en av de mest framgångsrika
svenska historiska skildringarna på senare tid. Böckerna har hyllats för sina
skildringar av det sena 1700-talets Stockholm, en aspekt som fördjupas
ytterligare då den första boken i trilogin, 1793, nu ges ut i ny form, som tecknad
serie. Det inbundna albumet kompletteras med nyskrivna kommentarer av
författaren, som ger inblickar i böckernas historiska bakgrund och rika
källmaterial, vilket gör volymen till ett måste för såväl hängivna läsare som för
nykomlingar och seriekonnässörer. Bearbetningen har gjorts av ett team
bestående av framstående italienska manusförfattare och tecknare i samarbete
med författaren själv.
Hinzugefügt am 18.5.2022, 13:06:31
Geändert am 24.6.2022, 15:26:40

101 AI, robotar och föreställningar om morgondagens arbetsliv
04.07.2022, 10:18
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Typ Buch
Autor Daniel Bodén
Autor Michael Godhe
Ort Lund
Verlag Nordic Academic Press
ISBN 978-91-88909-52-7
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Robotisering och utvecklingen av artificiell intelligens, AI, upptar en central
plats i debatten om framtidens samhälle. Den tekniska förändringen kommer att
påverka våra vardagsliv – alltifrån hur fabriksgolvet organiseras till hur vi
interagerar på internet. Prognoserna om framtiden lyfts ständigt fram i media,
men är de egentligen rimliga? I AI, robotar och föreställningar om
morgondagens arbetsliv studerar en grupp forskare idéer och föreställningar
kring automationen, såväl historiskt som i ljuset av dagens diskussioner om
artificiell intelligens. Hur tänker vi och pratar om den tekniska utvecklingen?
Den kommer att ingripa i våra liv på olika nivåer, men har vi möjlighet att välja
en framtid utan AI? I framtiden kan antalet arbetstillfällen komma att minska
vilket möjligen innebär en utveckling mot större ekonomiska och sociala klyftor.
Men kanske ger skiftet istället möjligheter att arbeta mindre och dela på jobben?
Författarna kommer från olika human- vetenskapliga discipliner och belyser
diskussionen om AI i alla dess skepnader. De utforskar hur samtalet förs i
dagspress och på arbetsplatser, men också hur det uttrycks i konst och språk.
Hinzugefügt am 24.6.2022, 12:50:02
Geändert am 27.6.2022, 16:50:45

Tags:
Arbetsliv, Robotar, Social förändring, Artificiell intelligens

101 Åsnans år
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Athena Farrokhzad
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-019855-8

Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Det finns ett ögonblick när månen står som högstoch stjälkarna vrider sig mot
himlenom man viskar de dödas namn då svarar de intemen om fölen sover i
spiltankan man höra sig själv skriaI sin nya bok återvänder Athena Farrokhzad
till centrala teman i sitt författarskap, nu genom åsnans gestalt. Denna
djurvärldens proletär som dumförklaras för att exploateras, denna migrant som
aldrig får lägga ner sin last. Diktsviten rör sigfrån berättarjagets vardag till vilda
fantasier om åsnans olika skepnader och längtansfulla sånger om dess stundande
uppror. Arbetskritiken samsas med skildringar av döden i diasporan, och
04.07.2022, 10:18
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moderskapet framträder i ett nytt sken under stoets antropomorfa natt.
Farrokhzad ansluter sig till en litterär tradition från Mulla Nasruddin till Juan
Ramón Jiménez, där Ior gått med i RAF och alla år är åsnans.
Hinzugefügt am 18.5.2022, 10:11:10
Geändert am 24.6.2022, 15:27:41

101 August Brunius, kritiker
Typ Buch
Autor Per I. Gedin
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-019838-1
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung August Brunius (1879–1926) var den första professionella svenska kritikern.
Tiden mellan 1902 och 1926 då Brunius var verksam är en oerhört händelserik
tid i Sveriges kulturhistoria. Inom måleriet avlöstes de stora
nationalromantikerna av expressionisterna; inom arkitekturen växer Det Nya
Stockholm fram. Brunius är där och rapporterar och kritiserar.
Hinzugefügt am 18.5.2022, 10:13:09
Geändert am 24.6.2022, 15:28:41

101 Bäckhammars bruk 150 år
Typ Buch
Ort [Stockholm]
Verlag
Datum
Signatur
Bibliothekskatalog
Kurztitel

Nordic Paper
2022
bestellt
Library Catalog - katalog.ub.uni-kiel.de
Bäckhammars bruk 150 år

Hinzugefügt am 17.5.2022, 14:05:57
Geändert am 24.6.2022, 15:30:00

Anhänge
Library Catalog Entry Snapshot
Link to Library Catalog Entry

101 Bobinfabriken inifrån : ur en 14-årig arbetares perspektiv

04.07.2022, 10:18
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Typ Buch
Autor Alf Wiik
Ort [Malmö]
Verlag Solentro.se
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Bobinfabriken inifrån
Hinzugefügt am 24.6.2022, 13:01:52
Geändert am 4.7.2022, 09:47:38

Tags:
Lokalhistoria, Arbetsmiljö, Fabriker, Sverige-- Värmland -- Vålberg, Wiik, Alf, 1932-

101 Cajsa Wargs kokkonst : fyra gastronomer, mat, dryck och tillagning under
svenskt 1700-tal
Typ Buch
Autor Ulrica Söderlind
Autor Emil Gredmo
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Peter Stenman
[Malmö]
Universus Academic Press
978-91-87439-74-2
2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Cajsa Warg utkom med sin kokbok år 1755 på egen bekostnad. Den gavs ut i 14
upplagor. Varför blev Wargs bok så framgångsrik? Författaren gör jämförelser
med tre samtida kokböcker och för en djupare förståelse av böckernas innehåll
delges även den kulturhistoria som råvarorna och livsmedlen bär på. I ett kapitel
tillagar två kockar recept ur Wargs kokbok.
Kurztitel Cajsa Wargs kokkonst
Hinzugefügt am 20.6.2022, 15:47:34
Geändert am 24.6.2022, 15:31:42

Tags:
Sverige, Matlagning, Matlagning-- historia, Mat- och dryckesseder, Warg, Cajsa, 1703-1769

101 Christopher Günther - boktryckare i Linköping 1635-1654
Typ Buch
Autor Per Larson
04.07.2022, 10:18
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Ort Linköping
Verlag Antikvariat Per Larson
ISBN 978-91-639-8115-9
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Kommenterad bibliografi över de 183 tryck som Christopher Günther tryckte i
Linköping åren 1635-1654, uppdelad i en textdel och en katalogdel. Om Günther
själv är föga känt, men med hjälp av trycken har det varit möjligt att sätta in
honom i ett bok-, tryckeri- och lokalhistoriskt sammanhang. Särskild vikt har
lagts vid typografiska aspekter och hela hans dekorationsmaterial finns avbildat.
Hinzugefügt am 13.6.2022, 11:56:53
Geändert am 24.6.2022, 15:33:05

Tags:
Sverige-- Östergötland -- Linköping, Boktryckare-- historia, Boktryckerihistoria, Günther, Christopher,
Tryckerihistoria, Bokhistoria

101 Dagbok från akuten
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Buch
Hanne Kjöller
Fri Tanke
978-91-89526-49-5
2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 18.5.2022, 15:49:46
Geändert am 24.6.2022, 15:34:03

101 Dagbok öfver mina vandringar på Wermlands och Solørs finnskogar 1821 :
200-års jubileumsutgåva : 1821-2021
Typ Buch
Autor Carl Axel Gottlund
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Gävle
Veidarvon
978-91-982058-6-2
2021
libris.kb.se

Kurztitel Dagbok öfver mina vandringar på Wermlands och Solørs finnskogar 1821
Hinzugefügt am 17.5.2022, 14:23:30
Geändert am 24.6.2022, 15:34:56
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Tags:
Sverige-- Värmland, Resor, Finnmarker, Folklorister, Gottlund, Carl Axel, 1796-1875, Resenärer

101 Därför är Sverigedemokraterna ett nazistiskt parti
Typ Buch
Autor Christer Bergström
Ort Eskilstuna
Verlag Vaktel förlag
ISBN 978-91-88441-95-9
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 18.5.2022, 17:54:13
Geändert am 27.6.2022, 13:37:22

Tags:
Nazism, Sverigedemokraterna

101 Degerfors : en krönika om en resa i tiden
Typ Buch
Autor Roger Andersson
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

[Kristinehamn]
SveaBok
978-91-87607-49-3
2020
libris.kb.se

Kurztitel Degerfors
Hinzugefügt am 24.6.2022, 13:05:13
Geändert am 4.7.2022, 09:48:35

Tags:
Sverige-- Svealand -- Degerfors

101 Den avgörande striden
Typ Buch
Autor Gellert Tamas
Verlag Bokförlaget Polaris

04.07.2022, 10:18
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ISBN 978-91-7795-741-6
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Gellert Tamas har följt SD från dess bildande 1988 fram till nu. Han har sökt i
trettio års anteckningar, artiklar, debatter, uttalanden och partiprogram för att få
en bild av hur partiet vill ge sken av att ha förändrats, när det snarare är
omvärlden som har anpassat sig till SD:s politik. Kort och gott en fråga om
normalisering som pågått en längre tid.
Hinzugefügt am 17.5.2022, 15:58:12
Geändert am 27.6.2022, 13:38:19

101 Den barmhärtige samariten
Typ Buch
Autor Cilla Börjlind
Autor Rolf Börjlind
Ort Stockholm
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Norstedts
978-91-1-309868-5
2021
libris.kb.se

Zusammenfassung Den som säger sig vilja hjälpa människorna behöver inte vilja världen väl. Olivia
Rönning är försvunnen. Snart förstår Lisa Hedqvist, hennes kollega vid
Nationella operativa avdelningen, att hon måste ha förts bort mot sin vilja. När
Tom Stilton hör vad som hänt bestämmer han sig för att lämna sin självvalda
coronakarantän ute i skärgården. Tillsammans följer Lisa och Tom spåren till en
enslig stuga. Men när de kommer dit står den redan i full brand, och senare hittas
en förkolnad kvinnokropp i husresterna. Är det Olivia? Mette Olsäter, deras
pensionerade chef, har utsetts till samordnare för säkerheten runt leveranserna av
covidvaccin. Det finns uppenbarligen någon som är beredd att göra vad som
helst för att sabotera transporterna. Den barmhärtige samariten är den sjunde
boken i den bästsäljande krimserien om Olivia Rönning och Tom Stilton.
Hinzugefügt am 15.6.2022, 09:47:28
Geändert am 27.6.2022, 13:39:25

Tags:
Sverige, Mord, Rönning, Olivia (fiktiv gestalt), Stilton, Tom (fiktiv gestalt), Coronapandemin 2019-,
Mordbrand

101 Despotens fall : Berättelsen om Vårbynäterkets skräckvälde och
hackerattacken som ändrade allt

04.07.2022, 10:18
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Typ Buch
Autor Lasse Wierup
Verlag Bokförlaget Forum
ISBN 978-91-37-50325-7
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung En morgon i september 2020 grips en svensk gängledare i Madrid. Under lång
tid har mannen gäckat svensk polis då han fjärrstyrt sina underlydande i Sverige
med hjälp av en krypterad mobiltelefon. Vem är han? Hur har skapat sitt
imperium? Lasse Wierup, en av Sveriges främsta kriminalreportrar, har följt
ledaren från uppväxten i Stockholmsförorten Vårby gård och in i kriminaliteten,
över Vårbynätverkets uppkomst och växande makt, fram till slutet: gripandet
efter att polisen fått tillgång till den krypterade mobiltjänsten Enchrochat. Vägen
kantas av unga män som många gånger fått betala med sina liv. Som en röd tråd
genom berättelsen löper frågan som dominerar den politiska debatten: kampen
mot de kriminella gängen.
Kurztitel Despotens fall
Hinzugefügt am 18.5.2022, 13:10:01
Geändert am 27.6.2022, 13:40:26

101 Det öppna och det fördolda : runor i olika sociala miljöer från
senvikingatid till efterreformatorisk tid
Typ Buch
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Laila Kitzler Åhfeldt
Magnus Källström
Visby
Riksantikvarieämbetet
978-91-7209-901-2
2022
libris.kb.se
Det öppna och det fördolda
28.6.2022, 16:36:02
4.7.2022, 09:49:49

Tags:
Sverige-- Gotland, Runor, Sverige-- Öland, Danmark-- Bornholm

101 Det svenska tillståndet : en antologi om brottsutvecklingen i Sverige
Typ Buch
Autor Amir Rostami

04.07.2022, 10:18

Zotero-Bericht

9 of 54

zotero://report/library/items?itemKey=FFWC2GEL,42E6EZZV,2HE...

Autor Jerzy Sarnecki
Ort Lund
Verlag Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-15313-1
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Frågor om brottslighet i Sverige är högaktuella i den svenska debatten och
uppmärksammas även internationellt. I Norge och Danmark har begreppet det
svenska tillståndet använts om Sverige som ett avskräckande exempel...
Kurztitel Det svenska tillståndet
Hinzugefügt am 20.6.2022, 15:28:49
Geändert am 27.6.2022, 13:41:37

Tags:
Sverige, Brottslighet, Våldsbrott

Notizen:
Upplaga 1

101 Diktarhjärtat : Lotten von Kraemers litteraturliv
Typ Buch
Autor Anna Williams
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Albert Bonniers Förlag
978-91-0-019504-5
2022
libris.kb.se
Lotten von Kraemer (1828–1912) levde ett märkvärdigt liv i litteraturens tjänst.
Hon var en välbeställd ogift kvinna under det patriarkala 1800-talssamhällets
slut som intresserade sig för tidens frågor och engagerade sig djupt i
kvinnosaken. Det fick också konsekvenser för hennes privatliv. Genom hennes
testamente grundades Samfundet De Nio, där varannan ledamot ska vara kvinna
och vars uppgift är att främja den svenska skönlitteraturen. Anna Williams
presenterar här ett stycke hittills okänd kvinnohistoria.

Kurztitel Diktarhjärtat
Hinzugefügt am 18.5.2022, 10:29:55
Geändert am 27.6.2022, 13:42:39

101 Djävulsgreppet
Typ Buch

04.07.2022, 10:18

Zotero-Bericht

10 of 54

zotero://report/library/items?itemKey=FFWC2GEL,42E6EZZV,2HE...

Autor Lina Wolff
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-019649-3
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung ”Vid vilken tidpunkt spårar allt ur? Några veckor senare ska hon försöka
kartlägga händelseförloppet, försöka förstå i vilket ögonblick kompassen förlorar
norrläget.”En kvinna anländer till Florens där allt tycks henne främmande och
överväldigande. Tegeltaken, kyrktornen, alla älskande par. Mannen hon har
träffat. Hon tänker att hon själv kommer från en mycket karg trakt, har mycket
att lära, och att han kan vara den som tinar den bottenfrusna jorden inom
henne.Det här är berättelsen om de två, om deras kroppar och sinnen. Om hennes
grepp om honom, och hans allt hårdare grepp om henne. Djävulsgreppet.
Hinzugefügt am 18.5.2022, 10:02:44
Geändert am 27.6.2022, 13:43:36

101 Dödsbädden
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Katarina Wennstam
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018447-6
2022
libris.kb.se

Zusammenfassung Eddie är polisen som lyckas lösa de svåraste av brott. Eddie fixar allt, det har
han alltid gjort. Men just som han, efter år av strulande, ska få barn med Shirin
går hans mamma bort. Och vid dödsbädden uppdagas en historia som ändrar
hans bild avuppväxten. Varför passerade så många unga barnflickor genom det
välbärgade hemmet? Vart tog de vägen och varför blevdet så tyst efter dem?
Härvan av hemligheter påverkar alla Eddies relationer. Samtidigt dör en firad tvstjärna i Stockholm, och utredaren Charlotta letar bland ryktena som i många år
har omgärdat honom. Efter den hyllade "Djävulens advokat" kommer
"Dödsbädden", den tolfte boken i Katarina Wennstams Justitiaserie.
Hinzugefügt am 18.5.2022, 11:14:50
Geändert am 27.6.2022, 13:44:38

101 Doktorerna på Drottningholm : Världsarv med medicinhistoria
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Buch
Jan Malmstedt
Fri Tanke
978-91-89526-67-9
2022

04.07.2022, 10:18
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Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Doktorerna på Drottningholm
Hinzugefügt am 18.5.2022, 15:51:37
Geändert am 27.6.2022, 13:45:45

101 Drömmarnas tid : Berättelsen om affärsgeniet Axel Johnson
Typ Buch
Autor Axel Odelberg
Verlag Historiska Media
ISBN 978-91-7789-958-7
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Drömmarnas tid
Hinzugefügt am 17.5.2022, 15:47:51
Geändert am 27.6.2022, 13:46:49

Tags:
Företag-- historia, Entreprenörskap, Företagare, Industri, Företagsledare, Axel Johnson gruppen

101 Edane : bilder och berättelser : en bok om gamla tider i Edane
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Buch
Gunnar Eriksson
[Mangskog]
Versmakeriet i Mangskog
978-91-519-9385-0
2021
libris.kb.se
Edane
17.5.2022, 14:20:12
27.6.2022, 13:48:02

Tags:
Sverige-- Värmland -- Edane, Tätorter-- historia

Notizen:
1:a upplagan
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101 En gammal herregårdskusk berättar
Typ Buch
Autor Carl-Johan Persson
Verlag Setterblad förlag
ISBN 978-91-981513-5-0
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Nyutgåva av kusken Carl-Johan Perssons (1870-1961) memoarer från ett rikt
arbetsliv från stalldräng till järnvägsarbetare, till kusk på Hovstallet och slutligen
herrgårdskusk vid bl.a. Tidö men främst vid Ericsbergs slott. Minnesbilder från
en tid då hästsporten stod högt vid herrgårdarna och stallar och ekipage var deras
stolthet samt om bilarnas intåg som kommunikationsmedel. Ett kulturhistoriskt
dokument från en svunnen tid. Skriven 1939, nyutgåva i samarbete med
Vagnshistoriska sällskapet.
Hinzugefügt am 25.5.2022, 10:40:12
Geändert am 27.6.2022, 15:55:56

101 Ett levande vallonbruk - Österby bruk förr och nu
Typ Buch
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Signatur

[Solna]
Sällskapet Vallonättlingar
978-91-981184-6-9
2022
bestellt

Bibliothekskatalog Library Catalog - katalog.ub.uni-kiel.de
Hinzugefügt am 20.6.2022, 14:04:18
Geändert am 27.6.2022, 15:56:57

Anhänge
Library Catalog Entry Snapshot
Link to Library Catalog Entry

101 Falkens flykt : och den stora evakueringen över Östersjön 1943-1944
Typ Buch
Autor Marcus Wallén
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-017723-2
Datum 2022

04.07.2022, 10:18
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Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Under den dramatiska sommaren 1944 evakueras estlandssvenskarna, hjälpta av
Ludwig Lienhard, officer i SS som anställts av Sverige som officiell
flyktingkoordinator.Men operationen tycks ha kopplingar till ett mytomspunnet
nätverk som bistår flyende nazister, och Lienhard spelar ett farligt dubbelspel.I
dag är Ludwig Lienhard nästan bortglömd, men en gång höll han tusentals öden i
sin hand.
Kurztitel Falkens flykt
Hinzugefügt am 17.5.2022, 16:17:59
Geändert am 27.6.2022, 15:58:13

101 Föda åt min hämnd
Typ Buch
Autor Bengt Ohlsson
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-019858-9
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung September 1940. Slaget om Storbritannien rasar. Sebastian Sanzinger är
stridspilot i Luftwaffe, stationerad vid franska kusten. Hemma väntar fästmön
Anna. Tanken på deras bröllop, och det frikostigt utportionerade metamfetaminet
Pervitin, är det enda som håller honom uppe. Under en bombräd råkar han ut för
ett motorfel och vänder tillbaka. En handling som får avgörande konsekvenser.
Bengt Ohlssons roman är en lågmäld och hudnära berättelse om en ung idealist
som sjunker allt djupare ner i förnedringen, både som man och som medborgare.
Hinzugefügt am 18.5.2022, 10:33:34
Geändert am 27.6.2022, 15:59:48

101 Främling i sin stad : stängda fabriker och butiker : missnöje och framtidstro
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel

Buch
Åke Sandberg
Stockholm
BoD
978-91-7969-229-2
2021
libris.kb.se
Främling i sin stad

Hinzugefügt am 17.5.2022, 14:29:30
Geändert am 27.6.2022, 16:00:51

Tags:
04.07.2022, 10:18
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Politik-- historia, Sverige-- Värmland -- Säffle, Offentlig ekonomi-- historia, Samhällsutveckling-historia

101 Från kadettår till beredskapsår : 23 officerare berättar
Typ Buch
Autor Adam Leismark
Ort [Dösjebro]
Verlag Grå huset media
ISBN 978-91-527-1126-2
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung "Från kadettår till beredskapsår" ger en unik inblick i svenskt militärliv från ett
världskrig till ett annat. Berättelserna gör nerslag i både det lilla perspektivet och
det stora, och som läsare är man hela tiden närvarande i berättelsen.
Kurztitel Från kadettår till beredskapsår
Hinzugefügt am 13.6.2022, 18:58:15
Geändert am 27.6.2022, 16:01:59

Tags:
Sverige, Officerare, Militär yrkesutbildning, Kadetter, Militärer-- historia

101 I november : Om åldrandet
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Sven-Eric Liedman
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-019687-5
2022
libris.kb.se

Zusammenfassung "Många har skrivit om ålderdomen. Sällan är de över åttio; det vanligaste är
sextio eller däromkring. Då skriver man inte riktigt inifrån utan föreställer sig
snarare hur det är att bli äldre. Den som är åttio eller mer än redan rutinerad som
pensionär. Inte för att man vet hur alla andra har det. Det jag kan göra är att
avlägga ett personligt vittnesbörd om hur det kan vara att bli gammal. Formen
för detta vittnesbörd är essäns bångstyriga frihet, med snabba kast,
ögonblicksbilder, korta resonemang, reflektioner. Kanske finns det en
överskådlighet i själva oöverskådligheten."
Kurztitel I november
Hinzugefügt am 18.5.2022, 11:07:40
Geändert am 27.6.2022, 16:03:14
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101 I sällskap med döden
Typ Buch
Autor Ingvar Carlsson
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-019163-4
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I ”I sällskap med döden” berättar Ingvar Carlsson för journalisten Stina Jofs om
sitt liv, om hur döden ett antal gånger påverkat honom brutalt, förändrat hans
förutsättningar och på sina villkor tvingat honom vidare. Hur han idag kan se hur
demokratin på allvar är hotad av högerkrafter, hur förutsättningarna för fortsatt
liv på jorden håller på att förstöras, och han frågar sig själv vad han kunde ha
gjort bättre.
Kurztitel I sällskap med döden
Hinzugefügt am 18.5.2022, 10:11:50
Geändert am 27.6.2022, 16:04:37

101 Ingen kommer att tro dig : roman
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Buch
Anna Kölén
[Stockholm]
Romanus & Selling
978-91-89051-19-5

Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Daphne jobbar som bartender, pluggar litteraturvetenskap och har lovat att aldrig
mer dejta. Då möter hon Leo. I honom finner hon både den stora kärleken och en
inträdesbiljett till den litterära världen. De gifter sig snabbt och Daphne tror att
livet äntligen fallit på plats, när allting ännu en gång brister.Från barndomens
småstad bär hon med sig känslan av att inte höra till, av att inte bli trodd. Men
när metoo blir ett faktum inser hon att hon en gång för alla måste våga möta det
hon så gärna vill stänga dörren om.Anna Köléns debut "Ingen kommer att tro
dig" är en spännande och drabbande roman som landar mitt i samtiden.
Kurztitel Ingen kommer att tro dig
Hinzugefügt am 24.6.2022, 13:04:25
Geändert am 4.7.2022, 09:51:00

Tags:
Sexuella övergrepp, Rättegångar
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101 Inte världen
Typ Buch
Autor Leif Holmstrand
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-018908-2
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Bunden vers och skenbart fri vers frammanar och utplånar tillvaron:
skapelseurkund, harmageddon. I det lilla. Språket framställs här som fysiskt och
biologiskt faktum, men är även avsett som magi. De intryck som formulerar
världen formulerar nu sig själva. Detta är inte världen.
Hinzugefügt am 18.5.2022, 10:32:51
Geändert am 27.6.2022, 16:05:44

101 Invandring : ...på vinst eller förlust?
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am
Geändert am

Lars-Arne Sjöberg
Stockholm
BoD - Books on Demand
9789180078016
2021
libris.kb.se
Invandring
24.6.2022, 13:01:18
4.7.2022, 09:51:51

Tags:
Sverige, Invandringspolitik

101 Kalmarkriget 1611-1613
Typ Buch
Autor Katarina Harrison Lindbergh
Ort Lund
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Historiska media
978-91-7789-833-7
2022
libris.kb.se

04.07.2022, 10:18
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Hinzugefügt am 20.6.2022, 15:54:40
Geändert am 27.6.2022, 16:06:35

Tags:
Kalmarkriget 1611-1613

101 Kanske Jude
Typ Buch
Autor Lena Glaser
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-019523-6
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Strax innan andra världskriget bryter ut anländer en ensam judisk pojke till Falun
på flykt undan nazismen. Hela hans familj ska bli mördad och många år senare
försöker hans dotter närma sig förintelsen genom samtal med en annan
överlevare. Det blir en berättelse om hjälplöshet och ondska men också om
medmänsklighet och om att hitta styrkan att gå vidare, trots att man vet att det
värsta kan hända.
Hinzugefügt am 18.5.2022, 10:37:52
Geändert am 27.6.2022, 16:08:25

101 Karlstad bokcafé 40 år : kultur och kritik sedan 1981
Typ Buch
Ort [Karlstad]
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel

Karlstads bokcafé
978-91-527-0018-1
2021
libris.kb.se
Karlstad bokcafé 40 år

Hinzugefügt am 24.6.2022, 13:03:39
Geändert am 4.7.2022, 09:52:45

Tags:
Bokhandel, Kaféer, Litterära miljöer

101 Konsten att välja parti : en handbok för dig som tänker rösta i nästa val

04.07.2022, 10:18
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Typ Buch
Autor Henrik Oscarsson
Ort Göteborg
Verlag Makadam förlag
ISBN 978-91-7061-392-0
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Tips för väljare.
Kurztitel Konsten att välja parti
Hinzugefügt am 18.5.2022, 16:36:26
Geändert am 27.6.2022, 16:09:46

Tags:
Sverige, Val (statsvetenskap), Riksdagsval, Väljare, Röstning

101 Konvertiten : vem ska du tro på när du inte blir trodd?
Typ
Autor
Ort
Verlag

Buch
Micael Grenholm
[Örebro]
Sjöbergs Förlag

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

978-91-88927-83-5
2021
libris.kb.se
Dramatisk, aktuell, inspirerad av flera verkliga livsödenGenom tre olika
perspektiv flätar Micael Grenholm ihop en väv av spänning och dramatik. Vi får
följa en resa från Afghanistan till Sverige och tillbaka igen, allt i en kamp på liv
och död.Romanen är inspirerad av flera verkliga livsöden.
Kurztitel Konvertiten

Hinzugefügt am 24.6.2022, 12:58:35
Geändert am 4.7.2022, 09:53:35

Tags:
Sverige, Flyktingar, Afghanistan, Kidnappningar, Afghaner, Tonåringar

101 Köpmansfurstens arv : Erstavik, Petersenska huset, herrgårdslandskapet
och rekreation för en växande storstad
Typ Buch
Autor Fredric Bedoire
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Autor Ulrich Lange
Autor Mikael Josephson
Autor Dick Norberg
Autor Marianne Wiiburg Setterblad
Autor Carl af Petersens
Ort [Stockholm]
Verlag Hemera bokförlag
ISBN 978-91-987624-0-2
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Köpmansfursten Herman Petersen var en av de förmögna handelsmän under
1700-talet som gick under benämningen skeppsbroadeln. Dessa visade sin
ställning i Stockholm genom att flytta in i den gamla maktens stadspalats och
låta uppföra praktfulla herresäten på landsbygden. Inför hotet om en finansiell
kris placerade Herman pengar i det högadliga säteriet Erstavik. Uppdraget att
bebygga marken gick till arkitekten Jean Eric Rehn som uppförde sitt första
slottsbygge. Denna egendom och Hermans palats i Gamla stan, det välkända
Petersenska huset, omvandlades till fideikommiss och blev därmed skyddade
från framtida ekonomiska konjunkturfall. Arvet från köpmansfursten består
förutom slott och palats även av välbevarade agrara miljöer med timrade
bostadshus, ekonomibyggnader och skärgårdshemman – lika sällsynta så nära
huvudstaden som Erstaviks stora sammanhängande och oexploaterade
naturområde som besöks av över två miljoner friluftstörstande människor varje
år. I Köpmansfurstens arv möter vi såväl Herman och hans hustrur Magdalena
och Charlotta, båda från den framgångsrika köpmansklanen Bedoire, som deras
efterkommande fideikommissarier fram till bildandet av Herman Petersen
Fideikommiss AB. Trots skiftande ekonomiska villkor och utmaningar av det
storstadsnära läget har innehavarna av Erstavik bevarat en omistlig kultur- och
naturmiljö för framtiden.
Kurztitel Köpmansfurstens arv
Hinzugefügt am 25.5.2022, 10:35:03
Geändert am 27.6.2022, 16:10:55

Tags:
Sverige-- Stockholm, Historia, Köpmän

101 Kunskap i kris : Ideologi i svensk skola på 2020-talet
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Inger Enkvist
Fri Tanke
978-91-89139-31-2
2022
libris.kb.se
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Kurztitel Kunskap i kris
Hinzugefügt am 18.5.2022, 15:46:45
Geändert am 27.6.2022, 16:11:59

101 Liten lek : samlade dikter 2019-2020
Typ Buch
Autor Erik Lindman Mata
Ort [Stockholm]
Verlag Nirstedt/litteratur
ISBN 978-91-89389-13-7
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Liten lek
Hinzugefügt am 17.5.2022, 13:54:49
Geändert am 27.6.2022, 16:13:05

101 Malma station
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Alex Schulman
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-019143-6

Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Alex Schulmans nya roman utspelar sig på ett tåg. Fem personer är på resa
genom Sverige: ett gift par i kris, en ensamstående far och hans dotter, och en
kvinna som söker svaret på en gåta som hennes mamma lämnat efter sig.De reser
alla mot Malma station och varken de eller läsaren vet hur deras öden hänger
samman, eller anar att det som händer på slutdestinationen kommer att
omdefiniera deras liv. Malma station är en drabbande berättelse om
familjehemligheter och oförrätter som gått i arv genom generationer – och jakten
på sanningen som kan förändra allt.
Hinzugefügt am 18.5.2022, 10:17:20
Geändert am 27.6.2022, 16:14:28

101 Marias vantar : vantar, mössor och småslöjd i stickat
Typ Buch
Autor Inez Assk
Ort [Torsby]
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Verlag Heidruns förlag
ISBN 978-91-86699-65-9
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Marias vantar
Hinzugefügt am 17.5.2022, 14:15:40
Geändert am 27.6.2022, 16:16:32

Tags:
Mössor, Stickning, Vantar, Handarbete

101 Mina krig
Typ Buch
Autor Carl Bildt
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-019849-7
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Carl Bildt är Sveriges internationellt mest kända nu levande statsman. Han har
varit statsminister, utrikesminister och haft flera EU- och FN-uppdrag. I ”Mina
krig” skriver han avslöjande, initierat och personligt om sina möten och
förhandlingar från Narva till Timbuktu, men framför allt om Rysslands försök att
med kriser och krig vrida tillbaka klockan i Ukraina och Georgien.
Hinzugefügt am 18.5.2022, 10:14:10
Geändert am 27.6.2022, 16:17:44

101 Mr Ett
Typ Buch
Autor Jens Lapidus
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Albert Bonniers Förlag
978-91-0-017320-3
2022
libris.kb.se
Gangsterbossen Isak är trött på att vara Mr Ett. Nu ska han sälja sina tillgångar
och bli vit. I kulisserna väntar en ny kung – Kerim – på att ta över. Men när Isaks
son försvinner under oklara omständigheter brinner dealen inne, och Isak måste
tillbaka till gatan.Teddy och Emelie är också trötta, men på varandra. Han blir
aldrig en svenne, och hon vill inte att deras son ska växa upp med en far som inte
kan hålla sig på rätt sida om lagen. Gradvis dras de in i maktkampen som uppstår
efter Isaks abdikation.Vem kommer att bli Mr Ett? Och vem hjälper honom, vem
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stoppar honom? Jens Lapidus nya roman är svart, skoningslös och suverän.
Hinzugefügt am 18.5.2022, 11:12:06
Geändert am 27.6.2022, 16:18:44

101 När Fantomen blev svensk : vänsterns världsbild i trikå
Typ Buch
Autor Robert Aman
Ort Göteborg
Verlag Daidalos
ISBN 978-91-7173-650-5
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Hur kan en amerikansk superhjälte i blå trikåer, som har anklagats för både
rasism och sexism, bli en svensk nationalhjälte? Seriefiguren Fantomen dyker
upp i svensk press redan i början på 1940-talet, men det är först på 1970-talet, ett
decennium när en kraftig vänstervåg sköljer över Sverige, som Fantomen på
allvar blir ”svensk”. Tidningen får då ett svenskt redaktionsråd, ”Team
Fantomen”, som låter Fantomen ägna sig åt allt från kolonial befrielsekamp till
jämställdhet och till att öppna ett Konsum i djungeln. Och mitt i alltihop är
Fantomen förstås en närvarande pappa, fattas bara. Fantomen-gestalten
förkroppsligar kort sagt ambitionen bakom svensk utrikespolitik och det faller
uppenbarligen både gamla och unga läsare i smaken. Under 70-talet är det
faktiskt fler som läser om hans kamp mot sociala orättvisor än som läser
"Expressen". I sin bok undersöker Robert Aman – kulturskribent, serieforskare
och biträdande professor i pedagogik – hur detta var möjligt och hur seriens
dialog med det omgivande samhället mer konkret såg ut. Hans bok låter oss
möta både superhjälten i trikåer och ett Sverige i en politisk och social
brytningstid. Robert Aman, f. 1982, är biträdande professor i pedagogik vid
Linköpings universitet där han forskar och undervisar om tecknade serier.
Kurztitel När Fantomen blev svensk
Hinzugefügt am 20.6.2022, 15:45:33
Geändert am 4.7.2022, 09:54:38

Tags:
Sverige, Politik, Nya vänstern, Falk, Lee, 1911-1999, Fantomen (fiktiv gestalt), Tecknade serier

101 När mammor dör
Typ
Autor
Ort
Verlag

Buch
Charlotte Sirc
[Stockholm]
Ordberoende förlag
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ISBN 978-91-88867-71-1
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Trettioen kvinnor berättar om att förlora sin mor. Redaktör: Charlotte Sirc.
Hinzugefügt am 24.6.2022, 13:05:43
Geändert am 4.7.2022, 09:56:18

Tags:
Sverige, Sorgearbete, Mor-dotterrelationer, Mödrar, Döden, Sorg, Döttrar, Förlust (psykologi)

101 Narcissismen i Sverige : hur ett socialt virus träffade ett lands maktelit
Typ Buch
Autor Kjell-Arne Edvinsson
Autor Torbjörn Stenwreth
Ort [Karlstad]
Verlag [Stenwreth & Edvinsson förlag]
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

978-91-519-8051-5
2021
libris.kb.se
Narcissismen i Sverige Så drabbades Sveriges maktelit av ett kollektivt socialt
virus. Det som utvecklats till ett socialt virus är att narcissistiskt beteende blivit
normen. Konsekvensen har blivit mediadrev, censur, polarisering, tystnadskultur,
lögner och fabricerade "fakta". Torbjörn Stenwreth är coach, föreläsare,
trendspanare och massör. Kjell-Arne Edvinsson är värmlänning, trendspanare,
managementkonsult och entreprenör.

Kurztitel Narcissismen i Sverige
Hinzugefügt am 24.6.2022, 13:03:10
Geändert am 4.7.2022, 09:59:07

Tags:
Sverige, Eliter-- psykologiska aspekter, Narcissism-- politiska aspekter, Politisk kultur-- psykologiska
aspekter, Politisk psykologi

101 Nationalstaten : En essä om liberal nationalism och Sveriges framtid
Typ Buch
Autor Björn Östbring
Verlag Fri Tanke
ISBN 978-91-89526-66-2
Datum 2022

04.07.2022, 10:18
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Bibliothekskatalog libris.kb.se
Kurztitel Nationalstaten
Hinzugefügt am 18.5.2022, 15:53:22
Geändert am 27.6.2022, 16:19:55

101 Nätverksstaten
Typ Buch
Autor Olov Lund
Autor Mårten Ericson
Verlag Bokförlaget Augusti
ISBN 978-91-85301-34-8
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung På medeltiden låg den reella makten i riket utspridd bland släkter, biskopar,
herresäten och andra aktörer. Den som ville utöva makt var därför hänvisad till
att knyta band med andra. I Nätverksstaten studerar historikern Olov Lund
statsbildningsprocesserna i det senmedeltida Sverige och hur de var beroende av
nätverk mellan människor.
Hinzugefügt am 17.5.2022, 15:46:13
Geändert am 27.6.2022, 16:20:55

101 Oceanen
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Steve Sem-Sandberg
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-019089-7
2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Hösten 1765 tillbringar Jean-Jacques Rousseau 45 dygn på Île Saint-Pierre, en ö
i republiken Bern. Verk som Julie eller Den nya Héloïse, Om samhällsfördraget
och Émile har på bara några år gjort filosofen till en av Europas mest omtalade
personer. Inte minst väcker de upplysta resonemangen om religion i Émile anstöt
och han jagas, först från Frankrike, sedan från Schweiz, anklagad för att vara en
avfälling. Steve Sem-Sandbergs "Oceanen" är en stark och gripande roman om
en kompromisslös solitär som i växterna han samlar på ön ser den enda möjliga
tillflykten. Men snart kan filosofen inte fly längre. På natten kommer de
oförsonliga drömmarna, och förflutna handlingar han länge valt att inte kännas
vid tränger sig på likt vattnet som stiger kring ön.
Hinzugefügt am 18.5.2022, 10:20:13
Geändert am 27.6.2022, 16:22:15
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101 Ormen Friske
Typ Buch
Autor Jack Werner
Ort [Stockholm]
Verlag Albert Bonniers förlag
ISBN 978-91-0-018499-5
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Den fascinerande berättelsen om det moderna vikingaskeppet Ormen Friske är
idag bortglömd av de flesta. Sommaren 1950 satte en grupp unga frisksportare
segel för att besöka det Europa som så nyligen härjats av kriget. När de lämnade
Sverige hyllades de, men när resan inte gick enligt planerna blev det tyst. Ormen
Friskes öde blev en besvärande faktor i det spända läge som rådde under kalla
kriget. Jack Werner riktar nu efter år av undersökningar ljuset mot en
brytningstid i Sveriges historia, då femton människoöden avgjordes.
Hinzugefügt am 20.6.2022, 15:43:21
Geändert am 4.7.2022, 09:59:57

Tags:
Östersjön, Vrak, Nordsjön, Båtresor-- historia, Fartygsolyckor-- historia, Långfärdsseglingar-- historia,
Ormen Friske (båt), Schröder, Sten, 1912-1950, Vikingaskepp

101 Oscar II : Den konungsligaste av alla kungar
Typ Buch
Autor Herman Lindqvist
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Albert Bonniers Förlag
978-91-0-018884-9
2022
libris.kb.se
Ingenting tydde på att Oscar II någonsin skulle bli kung. Kön till tronen var lång
före honom. Han satsade allt på att bli sjöofficer och en hyllad
kulturpersonlighet, diktarnas furste. Men så erbjöds han fyra troner i Europa,
innan han år 1872 blev kung över Sverige - Norge och helt oväntat vår mest
konungslige av alla kungar. Ingen trivdes som han i själva kungarollen, i den
oskarianska dubbelmoralens Sverige. Han kämpade för att bevara kungamakten
och hålla ihop unionen med Norge. Men han förlorade alla sina strider. Han dog
bitter och besviken. Den nya tiden var här.

Kurztitel Oscar II
Hinzugefügt am 18.5.2022, 10:09:34
Geändert am 27.6.2022, 16:23:22
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101 Partiet som kom in från kylan
Typ Buch
Autor Magnus Utvik
Verlag Timbro
ISBN 978-91-7703-285-4
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Vänsterpartiet bildades genom en utbrytning ur Socialdemokraterna,
revolutionsåret 1917. Under många decennier var partiet Moskvatroget och
isolerat av de andra partierna. Sedan 1990 kallar partiet sig inte längre
kommunistiskt och anses numera av de flesta som ett helt vanligt parti.
Hinzugefügt am 18.5.2022, 16:00:05
Geändert am 27.6.2022, 16:24:38

101 Sjöfarare och superkargörer : människor i och omkring Svenska Ostindiska
Compagnierna 1731-1813 Del I Biografier
Typ Buch
Autor LarsOlof Lööf
Ort Täby
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel

Riksarkivet i Göteborg
978-91-984657-8-5
2021
libris.kb.se
Sjöfarare och superkargörer

Hinzugefügt am 28.6.2022, 15:43:24
Geändert am 4.7.2022, 10:01:14

Tags:
Sverige, Sjömän, Handel-- historia, Ostindiska kompaniet

101 Skriv så ofta du kan! En biografi över Sophie Elkans liv och författarskap
Typ Buch
Autor Marie Hjalmarsson Engelke
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

A-Script förlag
978-91-87171-32-1
2022
libris.kb.se
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Zusammenfassung Sophie Elkan föddes i Göteborg 1853 och blev en av stadens
kulturpersonligheter och erkända författarinnor. Hon gav ut sin första publikation
1889 under pseudonym och har på sin repertoar ett tiotal novellsamlingar och
romaner. Novellerna är till stor del självbiografiska medan romanerna har
historiska teman, gärna med manliga personer i huvudrollerna. Det stora
genombrottet var romanen John Hall. En historia från det gamla Götheborg som
gavs ut 1899. Sophie Elkan är främst ihågkommen som en nära vän till Selma
Lagerlöf. De fick kontakt första gången 1893, för att några månader senare
träffas personligen inför ett möte på Sällskapet Nya Idun i Stockholm. Deras
arbetsrelation utvecklades till en långvarig vänskap som bestod fram till Sophies
död 1921. De två författarinnorna kom att resa, umgås och arbeta tillsammans.
De var varandras bollplank, korrekturläsare och kritiker innan texter gick i tryck.
Sophie Elkans livshistoria beskrivs i huvudsak utifrån de efterlämnade
dagbokslika breven. Vid tjugosex års ålder drabbades hon av en ohygglig tragedi
då hennes man, Nathan, och den tvååriga dottern, Kerstin, båda gick bort i
tuberkulos inom loppet av ett dygn. Ur denna sorg reste sig Sophie och blev en
hårt arbetande författarinna under mottot Skriv så ofta du kan! Hon förtjänar att
bli ihågkommen drygt hundra år efter sin död.
Hinzugefügt am 18.5.2022, 15:45:55
Geändert am 27.6.2022, 16:25:54

101 Spindeln
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Lars Kepler
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-016711-0
2022
libris.kb.se

Zusammenfassung För tre år sedan fick Saga Bauer ett vykort med en hotfull text om en pistol med
nio vita kulor – varav en väntar på Joona Linna. Det stod att hon var den enda
som skulle kunna rädda honom. Hon visade kortet för Joona, men tiden gick och
hotet bleknade som en meningslös provokation. Fram till nu.En säck med en
nästan fullständigt upplöst kropp hittas fastsurrad i ett träd i Kapellskär. På
mordplatsen återfinns en mjölkvit patronhylsa. Via komplicerade gåtor börjar en
bestialisk förövare ge polisen möjligheten att stoppa serien av mord.Joona Linna
och Saga Bauer kämpar sida vid sida för att lägga pusslet och rädda de utsedda
offren innan det är för sent. Den våldsamma jakten blir alltmer desperat. Kanske
är denna seriemördare omöjlig att stoppa, kanske sitter de redan fast i
spindelnätet.
Hinzugefügt am 18.5.2022, 11:05:19
Geändert am 27.6.2022, 16:27:19

101 Sven Ingvars : ett år i taget : den officiella biografin
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Typ Buch
Autor Anders Nilsson
Ort Stockholm
Verlag Mondial
ISBN 9789180021173
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Sven Ingvars är bandet som aldrig tystnat. Under mer än ett halvt sekel på scen
har de tagit sig från genombrott och storhetstid, via ekonomiska och personliga
kriser till återkomsten som kultband, och vidare mot framtiden. I Ett år i
taget berättas hela resan: från de första stapplande stegen på knirrande
logdansscener i Värmland, genom varenda svensk folkpark, till landets största
scener.Drivna av en aldrig sinande spelglädje och en villkorslös kärlek till sin
publik är bandet, 65 år och 55 låtar på Svensktoppen senare, fortfarande
aktuella. Ett år i taget bygger på intervjuer med både tidigare och nuvarande
bandmedlemmar
Kurztitel Sven Ingvars
Hinzugefügt am 24.6.2022, 13:00:36
Geändert am 4.7.2022, 10:02:08

Tags:
Sverige, Dansband, Sven-Ingvars

101 Svenska begreppshistorier : Från antropocen till åsiktskorridor
Typ
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am

Buch
Jonas Hansson
Kristiina Savin
Fri Tanke
978-91-89139-32-9
2022
libris.kb.se
Svenska begreppshistorier
18.5.2022, 15:54:59

Geändert am 27.6.2022, 16:31:59

101 Trojas murar
Typ Buch
Autor John Kraft
Ort Västerås ;
Verlag P O Flodbergs förlag
04.07.2022, 10:18
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ISBN 978-91-982763-4-3
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Titel: Trojas murar - Labyrinter under 3000 år Författare: John Kraft Till våra
mest gåtfulla fornlämningar hör labyrinterna, eller trojeborgarna som de sedan
gammalt kallats. Det finns omkring 600 labyrinter i Norden och norra Ryssland,
ungefär hälften ligger i Sverige. De stenlagda figurerna är särskilt vanliga längs
kusterna, ofta finner man dem på fiskeskär i yttersta havsbandet. Man gick i dem
för att få tur i fisket och med vädret. Men spåren pekar också längre tillbaka, till
hednisk tid då labyrinterna tycks ha tjänat som arenor i fruktbarhetsriter. De
äldsta kända figurerna är från bronsåldern.
Hinzugefügt am 13.6.2022, 11:59:29
Geändert am 27.6.2022, 16:33:25

Tags:
Labyrinter, Fruktbarhetsriter, Stenmonument

101 Vänligen bygg inga berg : betraktelser från kassan
Typ
Autor
Ort
Verlag

Buch
Lina Arvidsson
Stockholm
Konsai förlag

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

978-91-519-4448-7
2021
libris.kb.se
I kassan på Ica ser hon allt. Hör allt. Är allt. Och samtidigt inget. Med knivskarp
blick för detaljer och med både humor och svärta tecknar Lina Arvidsson
världen i miniatyr från sin utsiktsplats bakom kassan. Hon ger oss en diktsvit om
liv, om människor, sorg och rädsla. Och förstås om PLU-koder.
Kurztitel Vänligen bygg inga berg

Hinzugefügt am 17.5.2022, 13:53:05
Geändert am 27.6.2022, 16:15:29

Tags:
Arbetsliv-- Sverige, Detaljhandel, Kassapersonal, Kassörer, Livsmedelshandel

101 Var är din syster : Anteckningar uppströms Elbe
Typ Buch
Autor Helga Krook
Ort Göteborg
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Verlag Bokförlaget Korpen
ISBN 978-91-89401-14-3
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Essän Var är din syster består av anteckningar i olika tidsplan som bildar en resa
genom böcker, minnen, filmer och dikter från Dresden och Pirna till Terezin,
före detta koncentrationslägret Theresienstadt. Författaren följer floden Elbe
uppströms förbi tjeckiska gränsen.
Kurztitel Var är din syster
Hinzugefügt am 18.5.2022, 16:34:35
Geändert am 27.6.2022, 16:35:27

Notizen:
Första utgåvan

101 Vardagsskrock : från abrakadabra till önskebrunn
Typ Buch
Autor Fredrik Skott
Ort [Malmö]
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel

Polaris fakta
978-91-89215-66-5
2021
libris.kb.se
Vardagsskrock

Hinzugefügt am 17.5.2022, 14:33:18
Geändert am 27.6.2022, 16:37:07

Tags:
Folktro, Skrock

Notizen:
Första upplagan

101 Variationer på imperfektum : Dikter
Typ Buch
Autor Nina Burton
Verlag Albert Bonniers Förlag
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ISBN 978-91-0-019730-8
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung ”Det sägs att imperfektumsom var ett namn för någotoavslutatinte mer finns i
läroböckernaför språkets nyanländaMen i mig lever det ännu kvarsom i ett
svarslöst samtalmed det som varit”Med Variationer på imperfektum återvänder
Nina Burton till lyriken med en samling dikter om livets tempus. I dessa
koncentrerade dikter pågår ett samtal mellan det avslutade och det oavslutade.
Vilka former gäller för det kommande, för det förgångna?
Kurztitel Variationer på imperfektum
Hinzugefügt am 17.5.2022, 16:16:44
Geändert am 27.6.2022, 16:38:28

101 Varv
Typ Buch
Autor Niko Erfani
Ort [Stockholm]
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Albert Bonniers förlag
978-91-0-018611-1
2022
libris.kb.se

Zusammenfassung varv är en diktsamling som följer ett jag i kris. Sidornas ensamma rader, lika
enkla som omöjliga, skriver fram en utsatthet där jaget står emellan en mamma
och en man som kanske är en pappa. Titeln innehåller ett var, som i plats och i
sår, och ett arv, det man aldrig kan lämna eftersom det inte lämnar en. Det går
runt; trauma och sorg kan verka cirkulärt på ett sätt där ilska och längtan är delar
av samma sak. Det handlar om hur man kan älska den som gjort en ondast
genom hatet, genom ilskan, genom smärtan.
Hinzugefügt am 17.5.2022, 13:58:12
Geändert am 27.6.2022, 16:40:01

101 Verkligheten
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Buch
John Ajvide Lindqvist
Stockholm
Ordfront
978-91-7775-218-9

Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zotero-Bericht

32 of 54

zotero://report/library/items?itemKey=FFWC2GEL,42E6EZZV,2HE...

Zusammenfassung Heidi Hallberg är stjärna i den populära realityshowen Hemma med Hallbergs
och lever under ständig kamerabevakning. Men så en dag börjar glitchar och
hack uppstå i verklighetens väv. Verkligheten är en becksvart komisk uppgörelse
med samtidens version av realism och influencersamhället. Vad gör det med en
människa och en familj att ständigt uppträda snarare än att leva?
Hinzugefügt am 13.6.2022, 19:47:37
Geändert am 4.7.2022, 10:04:10

Tags:
Skådespelare, Familjer, Dokusåpor, Verklighetsuppfattningar, Alienation, Influerare,
Kameraövervakning

103 "Inte alls dåligt" : efterlämnade dikter
Typ Buch
Autor Kristina Lugn
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-019916-6
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung ”En av de sista gångerna Kristina Lugn och jag sågs över te och scones berättade
hon om en pärm med dikter och diktutkast som hon inte sett i på mycket länge.
’Det var inte alls dåligt’, var hennes kommentar. ’Inte alls dåligt’ blev den
självklara titeln på den postuma diktsamling som i samarbete med förläggaren
Lina Rydén Reynols vuxit fram ur en stor ochosorterad mängd efterlämnade
skisser, utkast och avslutade dikter.”
Kurztitel "Inte alls dåligt"
Hinzugefügt am 18.5.2022, 10:36:34
Geändert am 4.7.2022, 09:30:11

103 Alla mina dagar
Typ Buch
Autor Gerda Antti
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

978-91-0-019496-3
2022
libris.kb.se
Gerda Antti har skrivit en lång rad uppskattade böcker om människors liv och
vardag; den senaste, som kom 2020, har titeln Här i världen. I den nya boken,
"Alla mina dagar", fortsätter hon sina allvarliga men även småroliga funderingar
kring livet, döden och allt som är Inte värre än vanligt, för att citera en av hennes
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boktitlar. Den obändiga livsgnistan är Gerda Anttis drivkraft.
Hinzugefügt am 17.5.2022, 16:12:50
Geändert am 4.7.2022, 09:31:11

103 Åren : Två bröder berättar
Typ Buch
Autor Kjell Westö
Autor Mårten Westö
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-019370-6
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I "Åren" berättar bröderna Mårten och Kjell Westö om sina liv: om uppväxt och
tonår, vuxenblivande och åldrande, och om författaryrket som de båda valde. En
del minnen överlappar varandra, men lika ofta bjuder bröderna på
kompletterandeberättelser från en värld i ständig förvandling. Åren är fylld av
perspektivrika och personliga skildringar av hur det var att växa upp i Finland
under rekordåren, i ett land och en familj där det förflutna ständigt har gjort sig
påmint.
Kurztitel Åren
Hinzugefügt am 18.5.2022, 10:16:07
Geändert am 4.7.2022, 09:33:36

103 En dramatikers dagbok 20192020
Typ
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Buch
Lars Norén
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-019739-1
2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung 21 november 2019Jag vet inte om jag skall sluta arbeta, om jag skall betrakta
mitt arbete som avslutat. Tanken, som jag knappt vågar tänka, skrämmer mig.
Jag säger till mig själv att jag kanske borde ta ett uppehåll, sluta försöka, men
också det är skrämmande. Om jag ger mig bort från det som har styrt mitt liv vet
jag inte om jag återkommer eller vem jag kommer att bli.30 november 2020Jag
tackade min kropp, min hjärna, min själ, mina fötter och händerna igår, för att
jag fortfarande finns till. Jag kretsar i tankar och känslor kring platsen där hjärtat
slår och försöker att inte oroa det, eller ställa för stora krav. Vad som än händer
har det gjort ett fantastiskt arbete i över sjuttiosex år.Lars Norén avslutade den
femte och sista delen av En dramatikers dagbok i december 2020. Han avled i
januari 2021.
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Hinzugefügt am 18.5.2022, 10:34:38
Geändert am 4.7.2022, 09:37:32

103 En främling knackar på din dörr : och två andra brottstycken från Maardam
med omnejd
Typ Buch
Autor Håkan Nesser
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-019741-4
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung En oväderskväll i slutet av januari knackar det på Judith Millers dörr. Hon
öppnar utan att veta vad hon ska finna – och utan att förstå att hennes liv just
tagit en helt ny riktning, att det här är tidpunkten som hon för alltid ska se
tillbaka på som starten för både det bästa och värsta som hänt henne.På samma
sätt anar inte heller Anna Kowalski och mannen som äger hästarna Svart och
Brun att några steg åt ett nytt håll kan få sådana obönhörliga konsekvenser.I Van
Veeterens Maardam fortsätter brotten att begås och kommissariens efterträdare
Jung gör sitt bästa för att lösa dem, men vissa fall förblir kanske bäst
ouppklarade. Boken innehåller tre nesserskt glimrande kortromaner:
”Beundran”,” Botgöring” samt ”En främling knackar på din dörr”.
Kurztitel En främling knackar på din dörr
Hinzugefügt am 17.5.2022, 16:13:51
Geändert am 27.6.2022, 16:41:39

103 Flyktdjur
Typ Buch
Autor Inger Frimansson
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am

Louise Bäckelin Förlag
978-91-7799-471-8
2022
libris.kb.se
18.5.2022, 15:30:58

Geändert am 4.7.2022, 09:34:34

103 För vem talar jag framtidens språk
Typ Buch
Autor Göran Sonnevi
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Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-019840-4
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Så närmar sig ljusets krön Också det ska vi passera Det somockså är mörkrets
Som vore döden och livet syskon Eller älskande,hand i hand På berget innanför
murarna fanns blodnäva, i sin purpur,gul sedum, brudbrödens vippor Flockar av
tulkört Mellan blommandevildrosor, överblommat slån Höga lönnar, som
väntade de på stormenHetta Ska vi klara detta? Provsvar Diagnoser Den blinda
strävanatt övervinna allt detta Då också livet? Ja Som vore vi själva änglarGöran
Sonnevis nya diktsamling är tillkommen under pandemins tid. Denna nya
osäkerhet vävs in bland de motiv som fortsätter flöda genom hans poesi i ett
oavbrutet prövande, ifrågasättande, förnimmande. Musiken, politiken, kärleken,
och det egna åldrandet. Tidens och språkets ständiga förvandling, hoten mot
demokratin. De uppmärksamma iakttagelserna av fåglar, fjärilar, växter.
Samtalen med vännerna, levande och döda.
Hinzugefügt am 18.5.2022, 10:08:22
Geändert am 4.7.2022, 09:38:39

103 Lunds undre värld : en ovärderlig kunskapskälla till stadens historia Del 3.
1970-1992 = EPN 1596915986
Typ
Autor
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel

Buch
Anders W. Mårtensson
Per-Håkan Ohlsson
Lund
Historiska media
978-91-7789-440-7
2022
libris.kb.se
Lunds undre värld

Hinzugefügt am 17.5.2022, 15:49:40
Geändert am 4.7.2022, 09:45:10

Tags:
Kulturen i Lund, Utgrävningar-- historia, Sverige-- Skåne -- Lund, Fornlämningar, Medeltiden

103 Min skolfröken skall vara ett frimärke
Typ Buch
Autor Björn Ranelid
Verlag Albert Bonniers Förlag
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ISBN 978-91-0-019836-7
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung När lärarinnan Anna Jensens långa liv är slut samlas några av hennes elever på
kyrkogården. En av dem är Björn Ranelid.Han minns hur hans första skolfröken
lärde honom att hålla pennan fint och forma bokstäverna vackert – och hur hon
fostrade sina elever med kärlek och tålamod. Hans berättelse blir en skildring av
skolan, Malmö och riket Sverige speglad genom Anna Jensen under nästan
hundra år.
Hinzugefügt am 18.5.2022, 10:31:08
Geändert am 4.7.2022, 09:32:20

103 Ostron i Prag
Typ Buch
Autor Richard Swartz
Ort Stockholm
Verlag Polaris
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

978-91-7795-931-1
2022
libris.kb.se
Ostron i Prag är inte bara en ovärderlig tidsskildring, den är också en
retrospektiv självbiografi om en ung man som söker kärlek och mening i en stad
som kan erbjuda varken det ena eller det andra. Richard Swartz är författare
och mångårig medarbetare i både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, och
har belönats med både Gerard Bonniers essäpris och Jolopriset.

Hinzugefügt am 17.5.2022, 15:55:56
Geändert am 4.7.2022, 09:39:56

Tags:
Pragvåren 1968, Tjeckien-- Prag

Notizen:
Första upplagan

103 Prosa 2020
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Lars Norén
Albert Bonniers Förlag
978-91-0-019740-7
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Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Under 2020 skrev Lars Norén färdigt tre prosatexter som han ville ge ut
tillsammans, och som han i dagboken beskriver som ”en fragmentarisk skildring
av den detaljrika intighet i vilken jag tillbringar mina dagar”. De kan läsas som
en fortsättning på hans tidigare prosaböcker "Filosofins natt" 2012, "Ingen" 2014
och "Efterlämnat" 2017. En åldrad man betraktar sin ovissa belägenhet, sitt öde.
Vem är han, vem är den andre …? Paradoxer och frågor avlöser varandra.
Barndomsbilder och minnen flyter förbi, pandemins verklighet tränger sig på. Är
det en nedräkning, eller en bön?
Hinzugefügt am 18.5.2022, 11:11:02
Geändert am 4.7.2022, 09:40:56

103 Vitt slödder
Typ Buch
Autor Carina Rydberg
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-019958-6
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Carina Rydberg debuterade år 1987 och slog igenom stort med den
självutlämnande och provocerande romanen Den högsta kasten, 1997. Nu
återkommer hon till den självbiografiska formen med romanen Vitt slödder som
på ett brutalt ärligt sätt skildrar en barndom och en uppväxt, men också
händelser från senare år. Det är bok om familj och klass, om rasism och om en
katastrof så stor att den förändrar allt.
Hinzugefügt am 18.5.2022, 10:05:26
Geändert am 4.7.2022, 09:41:53

Att göra klass : nedslag i svensk samtidsprosa
Typ Buch
Autor Åsa Arping
Ort Göteborg
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Makadam
978-91-7061-380-7
2022
libris.kb.se
Analyser av klassmotiv i samtida litteratur. Åsa Arping är professor i
litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.

Kurztitel Att göra klass
Hinzugefügt am 18.5.2022, 16:33:11
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Geändert am 18.5.2022, 16:33:11

Tags:
Svensk litteratur-- historia, Sociala klasser i litteraturen

Äventyr i etikbranschen
Typ Buch
Autor Ola Sigvardsson
Verlag Fri Tanke
ISBN 978-91-89526-80-8
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Ola Sigvardsson var i tio år Allmänhetens Pressombudsman och senare
Medieombudsman. I sin bokdebut Äventyr i etikbranschen berättar han flyhänt
och oupphörligt intressant om fall som engagerat den svenska allmänheten och
skakat det svenska medielandskapet mellan 2011 och 2021. Sigvardsson ställer
grundläggande frågor som Går det att förklara ordet allmänintresse? Och vad får
en offentlig person räkna med att stå ut med i medierna? Han argumenterar
slagkraftigt utifrån kända medieetiska kontroverser som de runt metoo, till
exempel publiceringarna om Martin Timell och Benny Fredriksson,
anklagelserna mot drottning Silvia att hon försökt dölja sin fars nazistiska
förflutna, övertramp mot Charlotte Perrelli och Mikael Persbrandt – liksom
utifrån andra kända personer som Göran Lambertz, Sverker Martin-Löf och
Cissi Wallin. Äventyr i etikbranschen vitaliserar den medieetiska debatten med
Ola Sigvardssons ojämförliga utblick.
Hinzugefügt am 18.5.2022, 15:48:55
Geändert am 18.5.2022, 15:49:46

Bränning
Typ Buch
Autor Jack Hildén
Verlag Kaunitz-Olsson
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Hinzugefügt am
Geändert am

978-91-89603-07-3
2022
libris.kb.se
17.5.2022, 16:06:12
17.5.2022, 16:06:12

Notizen:
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= 3 Titel

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 17.6.2022, 10:37:26
Geändert am 17.6.2022, 10:39:35

Tags:
Sverige, Ekonomisk politik-- historia, Välfärdsstaten-- historia, Ekonomiska förhållanden-- historia,
Kapitalism-- historia

Notizen:
= wir haben 4. Aufl, 2015
Femte upplagan, 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.
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Det öppna sinnelaget - och dess fiender
Typ Buch
Autor Gina Gustavsson
Verlag Fri Tanke
ISBN 978-91-89139-06-0
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I stora delar av världen har liberala ideal på senare tid utsatts för oroväckande
bakslag. Hur ska den som tror på individen och friheten lyckas hålla sig upprätt
genom denna kris? I Det öppna sinnelaget – och dess fiender vidgar Gina
Gustavsson horisonten och tar med läsaren på en bildningsresa genom seklerna,
från 1700-talets salonger till dagens debattarenor, där den individuella friheten
ständigt står i fokus. Men även människans tendens att söka gemenskap med och
erkännande från flocken. En bok som med sin djupa blick och sitt breda
persongalleri hoppas skänka inspiration och kunskap till alla läsare som försöker
förstå det öppna sinnelaget – och dess fiender.
Hinzugefügt am 18.5.2022, 15:51:07
Geändert am 18.5.2022, 15:51:37

Det otrygga arbetslivet i Sverige - Dess framväxt och konsekvenser
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

Johan Alfonsson
Studentlitteratur AB
978-91-44-15306-3
2022
libris.kb.se

Zusammenfassung Otryggheten i det svenska arbetslivet har ökat under de senaste decennierna.
Inga andra länder har haft så drastiska förändringar som Sverige. Fler arbetar
med tillfälliga kontrakt eller som bemannings¬anställda och på senare år har en
ny form av gigarbetare dykt upp som ofta helt saknar anställning. I Det otrygga
arbetslivet i Sverige beskrivs orsakerna bakom förändringarna och vilka
konsekvenser de har fått för de anställda och för arbetslivet i stort. Författaren
visar genom att ta upp makroekonomiska och politiska förändringar att det har
skett en förskjutning på arbetsmarknaden som har förflyttat makten från
arbetstagarna till arbetsgivarna, vilket har underminerat de anställdas trygghet.
Olika anställningsformer leder till skilda typer av otrygghet och
arbetsmiljö¬problem. Med utgångspunkt i maktresursteori och klassteori söker
författaren svar på varför otryggheten har ökat för vissa grupper och inte för
andra.
Hinzugefügt am 25.5.2022, 10:22:34
Geändert am 25.5.2022, 10:23:03
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Det otrygga arbetslivet i Sverige : dess framväxt och konsekvenser
Typ Buch
Autor Johan Alfonsson
Ort Lund
Verlag Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-15306-3
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Otryggheten i det svenska arbetslivet har ökat under de senaste decennierna.
Inga andra länder har haft så drastiska förändringar som Sverige. Fler arbetar
med tillfälliga kontrakt eller som bemanningsanställda och på senare år har en ny
form av gigarbetare dykt upp som ofta helt saknar anställning. I Det otrygga
arbetslivet i Sverige beskrivs orsakerna bakom förändringarna och vilka
konsekvenser de har fått för de anställda och för arbetslivet i stort. Författaren
visar genom att ta upp makroekonomiska och politiska förändringar att det har
skett en förskjutning på arbetsmarknaden som har förflyttat makten från
arbetstagarna till arbetsgivarna, vilket har underminerat de anställdas trygghet.
Olika anställningsformer leder till skilda typer av otrygghet och arbetsmiljö‐
problem. Med utgångspunkt i maktresursteori och klassteori söker författaren
svar på varför otryggheten har ökat för vissa grupper och inte för andra.
Kurztitel Det otrygga arbetslivet i Sverige
Hinzugefügt am 20.6.2022, 15:36:26
Geändert am 20.6.2022, 15:38:57

Notizen:
Upplaga 1

En god flyktingpolitik
Typ
Autor
Verlag
ISBN

Buch
Clara Sandelind
DAIDALOS
978-91-7173-651-2

Datum 2022
Zusammenfassung När politiker talar om restriktioner i flyktingpoli- tiken hävdar de ofta att sådana
är nödvändiga ur ett realistiskt perspektiv. De som vill göra det lät- tare för
flyktingar att ta sig till Sverige – eller vill utöka flyktingars rättigheter här i
landet – uppfat- tas då som verklighetsfrånvända idealister. Politi- ker säger sig
ofta införa restriktioner ”med tungt hjärta”, de är tvingade att göra det av
”rådande omständigheter”. Men realism är inte moraliskt neutral och
verklighetsbeskrivningarna kan också ifrågasättas. Statsvetaren Clara Sandelind
vänder sig i En god flyktingpolitik mot tanken att en moraliskt god
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flyktingpolitik skulle stå i motsättning till en verklighetsförankrad sådan. Hon
hävdar att flyktingar och mottagarländer tillhör en politisk världsordning som
innebär rättigheter och skyl- digheter och diskuterar både de alternativ som i
praktiken står flyktingar till buds och de kon - sekvenser som hårt kontrollerade
gränser kan få. Boken tar upp och tar ställning till flyktingpoliti- kens
grundläggande frågor: Vem bör räknas som flykting? Vilka skyldigheter har
stater gentemot flyktingar? Vilka hänsyn kan rättfärdiga en res- triktiv politik?
Vilka rättigheter och skyldigheter bör flyktingar ha i mottagarländerna? Hur bör
en global flyktingpolitik utformas? clara sandelind forskar och undervisar vid
University of Manchester.
Hinzugefügt am 17.5.2022, 15:23:51
Geändert am 17.5.2022, 15:24:48

"Ett fönster öppnades..." : från enhetsskola till valfrihet och mångfald
Typ Buch
Autor Anders Johnson
Autor Nils Johan Tjärnlund
Autor Anders Sjöman
Verlag Förlaget Näringslivshistoria
ISBN 978-91-985161-4-2
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung I år är det 30 år sedan friskolereformen. I ny bok från vårt förlag ser vi på
skolans utveckling – ända sedan 1842. Författarna Anders Johnson och Nils
Johan Tjärnlund utforskar hur offentliga och privat skolkrafter tillsammans drivit
svensk skolutveckling i snart två sekel, i boken ”Ett fönster öppnades…” När
friskolereformen genomfördes 1992 beskrev många i skolvärlden det som att ett
fönster öppnades och frisk luft blåste in. Lärare, elever och föräldrar fick
valmöjligheter som inte funnits under det offentliga monopolet. Friskolorna har
sedan dess debatterats i vågor, inte minst nu inför stundande valrörelse. Fast
blickar man längre tillbaka i historien är det tydligt att privata skolkrafter drivit
mycket av skolans utveckling, ända sedan första skollagen 1842. Skriftställaren
Anders Johnson inleder boken med att beskriva den svenska skolan från den
första folkskolestadgan 1842, via nydanande privata flick- och samskolor och
det offentliga skolmonopolet, fram till friskolereformen 150 år senare. Därefter
beskriver vetenskapsjournalisten Nils Johan Tjärnlund tiden efter
friskolereformen, i en essä där han intervjuat aktiva inom skolan de senaste 30
åren. I ett avslutande kapitel resonerar sedan skolledare inom friskolan om sina
erfarenheter, om framtiden för den svenska skolan och om att alltid ha elevernas
bästa för ögonen. Boken ”Ett fönster öppnades…” är finansierad av Friskolornas
riksförbund. Research och slutsatser är författarnas egna.
Kurztitel "Ett fönster öppnades..."
Hinzugefügt am 13.6.2022, 11:42:30
Geändert am 13.6.2022, 11:42:52
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Europas mödrar : De senaste 43 000 åren
Typ Buch
Autor Karin Bojs
Autor Stefan Rothmaier
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-017784-3
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Mycket har hunnit hända inom DNA-forskningen sedan Karin Bojs skrev
Augustprisvinnaren Min europeiska familj - de senaste 54 000 (2015) och
uppföljaren Svenskarna och deras fäder - de senaste 11 000 åren (2016).Bland
annat börjar forskare kunna urskilja hur vandringsmönstren har skilt sig åt för
Europas fäder och mödrar.En hel del, visar det sig.Karin Bojs borrar i äldre
påståenden om folkvandringar och könsroller, och visar vad den allra senaste
vetenskapen kan säga.Resan går från regnskogens schimpanser till Nordens
sköldmör. Via bland annat neandertal-sex, de första hundarna, den första
metallen, de första tama hästarna och ett 5000 år gammalt incestfall på Irland.
Kurztitel Europas mödrar
Hinzugefügt am 18.5.2022, 10:28:02
Geändert am 18.5.2022, 10:28:02

Notizen:
= wir haben: Min europeiska familj - de senaste 54 000 (2015)+ uppföljaren Svenskarna och deras
fäder - de senaste 11 000 åren (2016).

Europeisk säkerhet : svenskt markoperativt perspektiv
Typ
Autor
Autor
Autor

Buch
David Bergman
Anders Carell
Anders Emanuelson

Autor
Autor
Autor
Ort
Verlag

Jan FT Mörtberg
Anders Palmgren
Henrik Sjövall
Stockholm
Kungl Krigsvetenskapsakademien

ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Hinzugefügt am

978-91-88581-25-9
2022
libris.kb.se
Europeisk säkerhet
13.6.2022, 18:57:44
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Geändert am 13.6.2022, 18:57:44

Tags:
Sverige, Säkerhetspolitik, Försvarsorganisation

Från Orust till Fiji : en släkthistoria
Typ Buch
Autor Göran Sändare
Ort Skärhamn
Verlag Båtdokgruppen
ISBN 978-91-88967-08-4
Datum 2020
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung This is the story of a rather unusual emigration. In 1853 the young 33 year-old
sea captain Niklas Hedström left Myckleby on the island of Orust in Sweden for
Australia. There he sailed a skipper of his own ship the Hercules, and later other
vessels, earning money from the freight traffic between Australia, New Zealand,
India and the Philippines.
Kurztitel Från Orust till Fiji
Hinzugefügt am 18.5.2022, 16:13:20
Geändert am 18.5.2022, 16:13:46

Tags:
Genealogi, Emigranter, Sjöfart, Sjöfrakt, Fiji, Sverige-- Bohuslän -- Orust

Göra mig förtjänt
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Buch
Alice Dadgostar
[Stockholm]
Albert Bonniers förlag
978-91-0-019484-0

Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Darya är tjugonio och har precis fått fast vikariat på Höjdens förskola. Det är
frukost och samling, blöjbyten, trasiga tvättmaskiner och förkylningar. Och så är
det vårdnadshavarna. De vars ögonbryn skrynklar ihop sig till en besvärad min
över att ännu en främling ansvarar för deras barn idag, de vars ansikten strålar av
förakt. Mellan passen ligger Darya sömnlös.Göra mig förtjänt är en roman om
sönderarbetade kollegor och stressade chefer, om en längtan efter att hitta sin
plats – och om tiden, den som bara tycks rinna mellan fingrarna.
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Hinzugefügt am 17.5.2022, 16:21:16
Geändert am 17.5.2022, 16:21:16

Tags:
Vardagsliv, Förskolan, Förskollärare

Notizen:
= 1 Titel

Kon : samtidskonst och kulturarv på landsbygden 1
Typ Buch
Autor Joanna Sandell
Ort [Kalmar]
Verlag Kalmar konstmuseum
ISBN 978-91-978219-3-3
Datum 2018
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Triologie: Del 2 Hästen : samtidskonst och kulturarv på landsbygden 2
9789197821957/ Del 3: Lammet : samtidskonst och kulturarv på landsbygden 3,
9789197821964 I Hästen: Samtidskonst och kulturarv på landsbygden Del 2
utforskas hästen i konsten ur en mängd olika perspektiv. Vad finns det för
samband mellan kreativt skapande och ridning? Hästen dokumenterar
utställningen Den sista ölandshästen som blev en publiksuccé på Kalmar
konstmuseum hösten 2016 men går djupare och längre i utforskandet av varför
hästar är ett så populärt motiv i konsten. Boken gestaltar också ett förändrat
jordbrukslandskap med hästen som ledsagare. Fotografiet är bärande i de flesta
av berättelserna om hästen som en del av ett globalt kulturarv men i de
nyproducerade konstverken ses hästen ofta som medskapare. Här skriver bokens
konstnärer och författare in sig i en samtida tradition där den hierarkiska
relationen mellan djur och människa ifrågasätts. I Sverige finns det nu fler hästar
än mjölkkor. Vad betyder det för landsbygden och den framtid vi alla delar?
Böckerna Hästen: Samtidskonst och kulturarv på landsbygden Del 2 och
Lammet: Samtidskonst och kulturarv på landsbygden Del 3 är delar av en
triologi där den första boken Kon: Samtidskonst och kulturarv på landsbygden
Del 1 (från 2019) kom att gestalta ett allt mer globaliserat bildspråk inom
konsten och där ”kon” agerade symbol för frågor om slaveri och
markanvändning. Samtliga tre böcker dokumenterar konstnärsgruppen
Kultivators praktik, en kollektiv som tidigt rönt internationellt intresse för en
aktivistisk hållning inom konsten och ett engagemang för klimatfrågan.
Triologin lånar fabeln som form för att gestalta och undersöka hur konsten tar
sig an människans komplicerade relation till plats, natur och historia. Böckerna
utgör den avslutande delen av Kalmar konstmuseums treåriga projekt Förnyelse
av kulturarvet med samtidskonsten som kompass som i ett antal
residensvistelser, seminarium och publikationer fört fram nya metoder för att
04.07.2022, 10:18
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bredda diskussionen om vad ett lokalt kulturarv kan innebära i en globaliserad
värld.
Kurztitel Kon
Hinzugefügt am 13.6.2022, 18:53:01
Geändert am 13.6.2022, 18:57:44

Tags:
Kor i konsten

Kroppen på svenska : illustrerad lärobok i anatomi för utländsk vårdpersonal
Typ Buch
Autor Emil Molander
Autor Sofi Tegsveden Deveaux
Ort [Umeå]
Verlag LYS
ISBN 978-91-89141-15-5
Datum 2021
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Kroppen på svenska är en lärobok i svenska som andraspråk som riktar sig till
nyanlända och svenskstuderande som vill arbeta eller redan arbetar inom
sjukvården i Sverige. Med hjälp av ett stort antal illustrationer får eleven öva på
över 350 anatomiska ord som i detalj beskriver människokroppen, både på
svenska och latin. Lär dig över 350 substantiv för kroppens organ. Lär dig ord
för sjukdomar och för att beskriva smärta Öva på bestämd form och plural.
Lyssna på ljudfiler och lär dig rätt uttal. Denna bok passar såväl nybörjare i
svenska som den som redan kommit en lång bit på vägen. För utländska läkare,
sjuksköterskor, barnmorskor och andra som vill tillägna sig ett stort ordförråd
inom sjukvårdssvenska är detta en lämplig första lärobok i yrkessvenska,
eftersom den tar upp grundläggande regler för ordbildning och uttal, och det
finns även en mängd övningar av varierande svårighetsgrad. Boken är indelad i
kapitel kopplade till kroppsdelarna och inleds med en introduktion till
substantivets böjning i genus, plural och bestämdhet, samt svenskans regler för
ordbetoning. Introduktionen finns både på svenska och engelska i boken, vilket
hjälper nybörjaren att snabbt komma igång med att bygga upp ordförrådet. Allra
sist finns också ett register över anatomiska ord på svenska och latin. Boken är
författad av Emil Molander, legitimerad lärare i svenska som andraspråk och
rutinerad lärare i sjukvårdssvenska. Han är verksam vid Umeå universitet där
han undervisar utländska läkare på kompletteringsutbildningen. Förutom
Kroppen på svenska är han författare till bland annat läroböckerna
Läkarsvenska, Journalsvenska och Läkemedelssvenska. Samtliga ord finns
inlästa som ljudfiler på lysforlag.com/kroppen och boken passar såväl till
självstudier som till lärarledda kurser i medicinsk svenska.
Kurztitel Kroppen på svenska
Anzahl der Seiten 117
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Hinzugefügt am 13.6.2022, 19:37:39
Geändert am 13.6.2022, 19:37:58

Tags:
Svenska som andraspråk, Anatomi, Sjukvårdsarbete

Notizen:
Andra upplagan

Kutterfiske på Nordsjön 1900-1930 : från Tjärnö och Strömstad
Typ Buch
Autor Anders Framme
Ort [Strömstad]
Verlag Tjärnö hembygdsförening
Datum 2022
Bibliothekskatalog
Kurztitel
Anzahl der Seiten
Hinzugefügt am
Geändert am

libris.kb.se
Kutterfiske på Nordsjön 1900-1930
34!
13.6.2022, 19:20:21
13.6.2022, 19:20:29

Tags:
Fiske-- historia, Segelfartyg, Nordsjön, Sverige-- Bohuslän -- Strömstad

Levnadsråd
Typ Buch
Autor Margareta Magnusson
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

[Stockholm]
Albert Bonniers förlag
978-91-0-019698-1
2022
libris.kb.se

Zusammenfassung Margareta Magnusson debuterade som författare vid 85 års ålder med
Döstädning – ingen sorglig historia som blev en internationell succé och såldes
till över 30 länder. Boken startade en rörelse som fick människor i stora delar av
världen att tänka på hur mycket prylar de hade och börja göra sig av med dem
innan det var för sent. Idag är Margareta Magnusson 88 år och döstädar
fortfarande, om än lite långsammare. Hon har tid över både att tänka tillbaka på
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sitt liv och att reflektera över hur man åldras bäst. I Levnadsråd från någon som
troligtvis kommer dö före dig kommer hon med humoristiska och handfasta tips:
Ha randigt på dig, trilla inte omkull och ät choklad.
Hinzugefügt am 25.5.2022, 10:59:32
Geändert am 25.5.2022, 10:59:58

Tags:
Åldrandet, Magnusson, Margareta, 1934-, : Biografier, sanna berättelser, essäer

Ljus över hav och land: Önningebykolonin på Åland
Typ Buch
Autor Karin Sidén
Verlag Prins Eugens Waldemarsudde
ISBN 978-91-86265-57-1
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Önningeby på Åland bildades 1886 en konstnärskoloni med den finländske
konstnären Victor Westerholm som centralgestalt. Ett trettiotal svenska och
finska konstnärer kom därefter att vara verksamma i Önningeby fram till 1914.
Kolonisterna skildrade den intagande åländska naturen, skärgården och det
skiftande ljuset över hav och land. I samband med firandet av Ålands 100-åriga
självstyrelse 2022, arrangerar Prins Eugens Waldemarsudde den första
utställningen i Sverige om den intressanta men sällan uppmärksammade
konstnärskolonin i Önningeby utanför Mariehamn. Utställningen lyfter fram
över 100 verk, av svenska och finländska konstnärer, med motiv från
landsbygden och den åländska skärgården, men även vänporträtt, genremotiv
och fotografier från livet i kolonin.
Hinzugefügt am 28.6.2022, 15:28:34
Geändert am 28.6.2022, 15:29:20

Marsipan
Typ Buch
Autor
Ort
Verlag
ISBN
Datum

Iris Granstedt
[Johanneshov]
[Iris Granstedt]
978-91-519-8546-6
2021

Bibliothekskatalog libris.kb.se
Hinzugefügt am 13.6.2022, 19:44:55
Geändert am 13.6.2022, 19:44:55
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Notizen:
= 1 Titel

Naturliga beteenden
Typ Buch
Autor Golnaz Hashemzadeh Bonde
Verlag Wahlström & Widstrand
ISBN 978-91-46-23959-8
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung ”Mamma. Det var första gången någon sa ordet. Sa det ordet om henne. Du är ju
hans mamma. Hon såg ner mot honom. Lyssnade mot de tunna andetagen. Det
var hon som var hans mamma. Hon ville känna att det var något bra. Hon ville
kunna viska det till honom, som ett löfte. Jag är din mamma. Men det var
tvärtom, det kändes tvärtom. Det kändes som ett svek. Livets allra första dag,
och han hade redan gjort en förlust.” Det är Lily och mamma, men mamma är
oftare borta än hemma, och när hon är hemma är hon ändå inte riktigt där. Lily
får ta hand om sig själv så gott det går. Tjugo år senare vågar sig Lily på att själv
bli mamma. Men vad vet hon om hur man gör, hon som aldrig blivit mödrad?
”Naturliga beteenden" är en berättelse om föräldraskap och arv, och om hur man
ger av sig själv något annat än det man fått.
Hinzugefügt am 18.5.2022, 11:33:43
Geändert am 18.5.2022, 11:34:02

Notizen:
= 2 Titel

Ord och handling : ett liv i diplomatins tjänst
Typ
Autor
Ort
Verlag
ISBN

Buch
Jan Eliasson
[Stockholm]
Albert Bonniers förlag
978-91-0-017791-1

Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Diplomaten och politikern Jan Eliassons memoarer spänner över ett liv och en
karriär som innehåller mer än de flesta andras. Från ett arbetarhem i Göteborg
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nådde han via en diplomatisk karriär i flera olika länder, som ambassadör och
internationell medlare, posten som vice generalsekreterare i FN. Han har även
hunnit med att vara Sveriges utrikesminister. I sin bok berättar han om sitt liv
och sin imponerande yrkesbana.
Kurztitel Ord och handling
Hinzugefügt am 17.5.2022, 16:23:43
Geändert am 17.5.2022, 16:23:45

Tags:
Utrikesministrar, Diplomater, Eliasson, Jan, 1940-, Förenta nationerna, Medling

Ovanjorden
Typ Buch
Autor Mikael Berglund
Ort [Stockholm]
Verlag Albert Bonniers förlag
ISBN 978-91-0-019177-1
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung En av de sista dagarna av sommarjobbet på förskolan i Ammarnäs träffar Oskar
renskötaren Eija, storasyster till ett av barnen. Det blir början på en omvälvande
relation till Eija och till människorna, fjällen, vattendragen och själva luften
omkring henne. Ovanjorden är en suggestiv berättelse om samhörighet och tillit,
och om hur marken kan upplevas ge vika då två människor lyckas komma
varandra riktigt nära, om så bara ett ögonblick i taget.
Hinzugefügt am 17.5.2022, 16:22:41
Geändert am 17.5.2022, 16:22:41

Tags:
Mänskliga relationer, Sverige-- Lappland, Samer, Renskötare, Unga män, Förälskelse

Notizen:
= 2 Titel

Profeten och idioten
Typ Buch
Autor Jonas Jonasson
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Verlag Bokförlaget Polaris
ISBN 978-91-7795-812-3
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Svensk sensommar 2011. Petra, självlärd astrofysiker, har räknat ut att
atmosfären kollapsar den 21 september samma år, omkring klockan 21.20. Nu är
hon, domedagsprofeten, on the road i husbil med Johan, måttligt begåvad men
mästerkock, och Agnes, änka på 75 vårar och en hejare på att tjäna pengar på
nätet. Häng med på resa rätt in i världspolitiken!
Hinzugefügt am 17.5.2022, 15:53:56
Geändert am 17.5.2022, 15:53:59

Regnet
Typ Buch
Autor Maxim Grigoriev
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

978-91-0-019545-8
2022
libris.kb.se
"Romain har kommit till Porto för att filma regnet och söka efter sina rötter.
Etelle har flytt Ryssland och håller sig undan i ett vindsrum på Pensão A
Portuguesa. Patricia är upprörd över den lokala bostadspolitiken. Bernardo har
återvänt hem. Alda,"Regnet skildrar en grupp unga människor i Porto som
bestämmer sig för att göra något radikalt åt den kapitaldrivna gentrifiering och
exploatering som pågår i den historiska stadskärnan. I ett fascinerande
stilexperiment skriver Grigoriev fram en stum berättare, någon som enbart
framträder genom vad andra säger – romanen är ett regn av andras repliker.

Hinzugefügt am 18.5.2022, 10:21:38
Geändert am 18.5.2022, 10:21:38

Notizen:
= 3 Titel

Säg inget till mamma
Typ Buch
Autor Tomas Omar al-Jeddahwi
Verlag Albert Bonniers Förlag
ISBN 978-91-0-017592-4
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
04.07.2022, 10:18
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Zusammenfassung "Säg inget till mamma" är en uppväxtskildring i det tidiga 80-talets Stockholm –
med givna ingredienser som hiphop, graffiti,breakdance, skateboardåkning och
fotbollens supporterkultur. Här beskrivs hur livet med en oberäknelig,
självupptagen, excentrisk pappa skapar en ständigt osäker och utsatt tillvaro.
Samtidigt ett spännande leverne, med många färgstarka personligheter: tokiga
gubbar, småhandlare, lirare och fixare, ofta i icke barnanpassade miljöer. Hur
präglar det en ung pojkes syn på manlighet? Livet med AIK blir så småningom
viktigare än allt, och detta att vara supporter ens huvudsakliga identitet. Återigen
manliga och ibland våldsamma miljöer, med kollektivets egna lagar och regler.
Hinzugefügt am 18.5.2022, 11:10:00
Geändert am 18.5.2022, 11:10:21

Tags:
Biografier, sanna berättelser, essäer

Sånger från folkhemmet
Typ Buch
Autor Mårten Blomkvist
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog
Zusammenfassung

Albert Bonniers Förlag
978-91-0-016673-1
2022
libris.kb.se
Den svenske filmregissören Roy Andersson har med unikt bildspråk och drastisk
humor skapat sitt eget filmiska universum. Här är den rikt illustrerade berättelsen
om hans värld: uppväxten i Göteborg, filmskolan under det politiskt stormiga,
sena 1960-talet, genombrottet med En kärlekshistoria, skapandet av de älskade
reklamfilmerna och slutligen återkomsten med de sena långfilmerna.

Hinzugefügt am 18.5.2022, 11:17:23
Geändert am 18.5.2022, 11:17:23

SJÄLV TREDJE: dikter
Typ Buch
Autor
Verlag
ISBN
Zusammenfassung

Robert Ståhl
Lejd
978-91-85725-68-7
I ett bostadshus, någonstans bland alla tätorter, vaknar en av hyresgästerna upp
med ett lokalsinne som överskrider tid och rum… Det är som vanligt Hur säger
man det? frågar Robert Ståhl med en text flödande ur sin källa, förgrenad likt ett
vatten och spridd bortom flodens utlopp i havet. Och där, i takt med vattenmassornas vågrörelser, förs textens egenton in i lyssnandet som hörs när det
svänger om ordens sammansättning
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Hinzugefügt am 18.5.2022, 16:20:14
Geändert am 18.5.2022, 16:21:42

Notizen:
1 Titel

Skola och medborgarfostran : mellan pedagogik, vetenskap och moral
Typ Buch
Autor Thom Axelsson
Autor Jonas Qvarsebo
Verlag Studentlitteratur AB
ISBN 978-91-44-12144-4
Datum 2022
Bibliothekskatalog libris.kb.se
Zusammenfassung Skola och medborgarfostran behandlar den svenska enhetsskolans historia från
1900-talets början fram till 1960-talet och etablerandet av grundskolan. När
utvecklingen mot enhetsskola under olika perioder hakade i dominerande
idéströmningar – som hygienismen, eugeniken, progressivismen och nya idéer
inom medicin, psykologi och psykiatri – skapades förutsättningar för att fostra
de framtida medborgarna i en mer enhetlig riktning. I bokens olika kapitel följer
vi den skolpolitiska processen under perioden med fokus på olika fostrans- och
medborgarideal och de idéer, metoder och åtgärder som utvecklades för att
förverkliga dem. Boken vänder sig till alla som är intresserade av skolans
historia och dess medborgarfostrande roll.
Kurztitel Skola och medborgarfostran
Hinzugefügt am 20.6.2022, 15:27:27
Geändert am 20.6.2022, 15:27:49

vem bor i Uddebo? : dikter om invånare i en by
Typ Buch
Autor Jimmy Alm
Autor
Autor
Verlag
ISBN
Datum

Henrik Hellman
Caroline Bergmann
Dikta dig
978-91-527-3446-9
2022

Bibliothekskatalog libris.kb.se
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Zusammenfassung Efter att i många år ha skrivit dikter om mitt eget liv, började jag med Dikta dig
att skriva dikter om andra människors liv. Uddebo är en by i Tranemo kommun.
Tidigare var den förknippad med övergivna hus och hade dåligt rykte. Idag är det
bostadsbrist i byn som sticker ut när det kommer till gemenskap, kultur och
innovation. Samtidigt går det inte riktigt att sätta fingret på vad Uddebo är för en
plats. Jag var nyfiken på vad som gick att berätta om Uddebo genom att skriva
dikter om dess invånare. Under ett år fick den som ville träffa mig för att berätta
om sig själv och dela sina tankar om livet. Utifrån varje möte skrev jag en dikt. I
vem bor i Uddebo? får du möta 59 av byns invånare. Kommunpoeten i Tranemo,
Jimmy Alm, släpper en diktbok. Den handlar bland annat om invånarna i
Uddebo där han bor. Boken, i vilken 59 dikter samlas, är ett resultat av projektet
"Dikta dig". Under ett år har kommunpoeten träffat Uddebobor och utifrån deras
berättelser skrivit en dikt till dem. Det finns glada dikter i den och det finns
dikter som kanske är lite mer sökande efter sin plats i livet, berättar Alm för P4
Sjuhärad. Många av de nyinflyttade i Uddebo har ganska öppet sinne, utforskar
sig själva, arbetar med sig själva och funderar väldigt mycket över livet och
vilka låsningar man kanske har i sin personlighet som man vill öppna upp. Varje
person som medverkar i boken har fått dikten uppläst för sig. Projektet har även
omfattat skrivkurser för kommuninvånarna och samarbeten med andra
konstnärer. "Dikta dig" avslutas i september 2022 och har ingått i
kommunpoetsprojektet.
Kurztitel vem bor i Uddebo?
Hinzugefügt am 14.6.2022, 19:14:53
Geändert am 14.6.2022, 19:15:18

Visnumsbygden, Pappers avd. 48, Bäckhammars bruk : ett axplock ur historien,
händelserna och utvecklingen
Typ Buch
Autor Bo Bengtsson
Ort
Verlag
ISBN
Datum
Bibliothekskatalog

[Kristinehamn]
Norlén & Slottner
978-91-88503-86-2
2021
libris.kb.se

Kurztitel Visnumsbygden, Pappers avd. 48, Bäckhammars bruk
Hinzugefügt am 17.5.2022, 14:35:03
Geändert am 17.5.2022, 14:35:03

Tags:
Pappersbruk-- historia, Svenska pappersindustriarbetareförbundet, Bäckhammars bruk, Sverige-Värmland -- Visnum
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