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The Cop in the Twilight Land: Swedish Police Narratives 1965-2010 considers Swedish culture and ideas in the period 1965-2010
as expressed in detective fiction and film in the tradition of Maj Sjöwall and Per Wahlöö. It takes the Swedish police narrative
tradition to be part and parcel of the European history of ideas and culture; a history that necessarily comprises America, by
extension a European colonial power, which in the process of constructing its national identity eradicated its native population.
From being a feared and despised the police emerged as a hero and part of the modern social project of the welfare state after
World War II. Establishing themselves artistically and commercially in the forefront of the genre, Sjöwall-Wahlöö established a
model for using the police novel as an instrument for ideological criticism of the Swedish welfare state under the Social Democratic
government. With varying political affiliations this has been carried on by authors such as Olov Svedelid, Leif GW Persson, Jan
Guillou, Henning Mankell, Håkan Nesser, Anders Roslund & Börge Hellström, Stieg Larsson and film such as "Beck", "Wallander"
and "Johan Falk".
En kavalkad av hävdelsens lidelser Med Karriäristerna fullföljde Ivar Lo-Johansson 1969 sitt Lidelsernas epos. Det är en
passionskatedral med flera torn, men byggkroppen utgörs av den mänskliga lustan. Kärlek, passion, glädje, sorg, martyrskap,
girighet, maktlystnad är passionskvartettens innehåll och främsta budskap. Karriäristerna är, liksom de föregående Passionerna,
Martyrerna och Girigbukarna fullt fristående böcker, rör sig över var sitt tema, och kan därför mycket väl läsas i vilken ordning man
önskar. Ingen lidelse är så renodlad att den utesluter de andra. Författaren har syftat till att koncentrerat berätta om intressanta
människor, som helt ger sig hän åt sina passioner, och hur människans storhet och elände är beroende av dem. De tio
berättelserna i Karriäristerna handlar om hävdelsedriften, om lusten att komma sig upp, att dominera, vid behov också förtrycka
andra. Det är självfallet att boken på grund av sitt ämne rör sig om så kallade handlingens män och kvinnor, som tycks ha lyckats i
livet. Det är inte fråga bara om enkla strebrar, utan om konstnärer, kungar, politiker, uppfinnare, affärsmän, kyrkoherdar,
lycksökare, skökor, tjuvar, bödlar som drar förbi i ett uppkomlingarnas brokiga upptåg. Omslagsformgivare: Kristin Lidström
Historia är en vital och spännande disciplin vid de svenska universiteten och högskolorna. Ämnet har under de senaste
decennierna kommit att omspänna mycket vida fält. I Möten med historiens mångfald ger nästa generation av svenska historiker
läsaren en inblick i sina pågående eller nyss avslutade forskningsarbeten. Författarna skildrar exempelvis hur det svenska
postväsendet på 1600-talet samverkade med adelns förtryck av bönderna, hur man sett på åldrande och åldersbegreppet i
Sverige under 1900-talet, och hur de konkurrerande ideologierna bakom liberalism, fascism och socialism har utvecklats under det
senaste århundradet. Också teoretiskt är inspirationskällorna varierande och visar på historieämnets nära relation till andra kulturoch samhällsvetenskaper.
Per Albin Hansson, statsminister1932–1936 och 1936–1946, var en av de effektivaste politiker Sverige har haft. Han fullbordade
arbetarrörelsens integration i det demokratiska samhället, och lade grunden för socialdemokraternas långa maktinnehav. Mellan
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tonårens radikala engagemang och krigsårens samlande roll modererade Per Albin partiet, som i sin tur omvandlade Sverige till
en välfärdsstat. Av proletären, revolutionären och antimilitaristen blev det en allmänt respekterad regeringschef som spelade
bridge i borgerlighetens salonger. Folkhemstanken och kohandeln med bondeförbundet hjälpte landet genom 1930-talets svåra år.
Den balanserade och lillsvenska utrikespolitiken höll landet utanför kriget. Per Albin var nästan alltid före sin tid, nästan alltid på
den sansade sidan i tidens bataljer. Han blev det moderna Sveriges landsfader.
År 2018 har ätten Bernadotte suttit 200 år på Sveriges tron, längre än någon annan dynasti i vår historia. Samtidigt har kung Carl
XVI Gustaf och drottning Silvia varit kung och drottning längre än någon av deras föregångare. Ättens grundare, den franske
marskalken Jean Baptiste Bernadotte kom från enkla förhållanden och blev kung av Sverige och Norge. Och så märkligt är det att
sedan Jean Baptiste Bernadotte kröntes till kung av Sverige är ätten idag den enda dynastin i världen, som genom samma gren av
samma familj utan avbrott för krig och revolutioner fortsatt att vara kungar över ett fritt folk och självständigt rike i tvåhundra år.
Herman Lindqvist berättar om ätten Bernadottes färgstarka män och kvinnor, om framgångar och fiaskon, om fest och vardag.
Personligt, kunnigt och mycket underhållande.
"We will be judged in our own time and in the future by measuring the aid that we, inhabitants of a free and fortunate country, gave
to our brethren in this time of greatest disaster." This declaration, made shortly after the pogroms of November 1938 by the Jewish
communities in Sweden, was truer than anyone could have forecast at the time. Pontus Rudberg focuses on this sensitive issue –
Jewish responses to the Nazi persecutions and mass murder of Jews. What actions did Swedish Jews take to aid the Jews in
Europe during the years 1933–45 and what determined their policies and actions? Specific attention is given to the aid efforts of
the Jewish Community of Stockholm, including the range of activities in which the community engaged and the challenges and
opportunities presented by official refugee policy in Sweden.
Joseph har lämnat allt för drömmen om ett bättre liv i norra Europa. Men den visar sig svår att förverkliga – vägen hit från Uganda
är lång och slingrig och Sverige kan vara kallt för en papperslös flykting. Samtidigt har IT-entreprenören Henrik nått sina drömmars
mål och hans företag är enormt framgångsrikt. Men vad ska han göra nu? En intressant ny utmaning är ett
ansiktsskannings¬program som kan avslöja illegala immigranter. Henriks fru Lotta är inte nöjd med att leva på sin mans
framgångar och kämpar för att lyckas med sin designkarriär. Då händer något som får henne att ifrågasätta hela sin tillvaro. Att
hjälpa flyktingar kanske kan ge mening åt livet? Mina drömmars land är en träffande skildring av dagens Sverige med alla dess
kontraster. En roman om människor, drömmar och konsekvenser.
De senaste drygt hundra åren har det förflutna varit ett återkommande diskussionsämne i offentligheten. Historien har brukats i
politiska och ideologiska syften och i konstnärliga sammanhang. Det förflutna har således inte bara intresserat dem som
vetenskapligt studerar historia. Ett betydande antal konstnärer, författare, journalister och populärhistoriker har också medverkat i
debatten om hur den svenska historien skall tolkas. Undersökningen omfattar också diskussionen kring skolämnet historia. I
Fornstora dagar, moderna tider analyseras de många offentliga debatterna om den svenska historien mot bakgrund av den
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sociala, politiska och kulturella utvecklingen i Sverige sedan 1880-talet. Författaren Ulf Zander visar utifrån ett omfattande
undersökningsmaterial hur den svenska historien använts och analyserar de föreställningar och värderingar som legat bakom. I
boken träffar vi bland andra August Strindberg, Verner von Heidenstam, Frans G. Bengtsson, Vilhelm Moberg och Herman
Lindqvist och får ta del av deras inställning till svensk historia. Detta är den första boken om den svenska historien i offentligheten
under 1900-talet. Det långa tidsperspektivet ger möjlighet att upptäcka nya mönster och ifrågasätta gamla föreställningar.
Personal Agency at the Swedish Age of Greatness 1560-1720 provides fresh insights into the state-building process in Sweden.
During this transitional period, many far-reaching administrative reforms were carried out, and the Swedish state developed into a
prime example of the "power-state." In early modern studies, agency has long remained in the shadow of the study of structures
and institutions. State building in Sweden was a more diversified and personalized process than has previously been assumed.
Numerous individuals were also important actors in the process, and that development itself was not straightforward progression
at the macro-level but was intertwined with lower-level actors.
Sveriges historiavad varje svensk bör vetaThe Springs of DemocracyNational and Transnational Debates on Constitutional
Reform in the British, German, Swedish and Finnish Parliaments, 1917-1919BoD - Books on Demand
Energi är grundläggande för det moderna samhället. Samtidigt har energiförsörjning och energianvändning skapat problem med
importberoende och miljöeffekter, vilket ställt beslutsfattare inför en rad vägskäl. I denna bok beskrivs vägskäl och omställningar i
Sverige sedan 1800-talet med hjälp av forskningslitteraturen på området. Det är en syntes som syftar till reflektion över de val som
gjorts, och kunde ha gjorts. I och med den industriella revolutionen söktes bränsle under jord. Sverige som i stort sett saknade
koltillgångar sökte ersättning ovan jord, vilket är en direkt parallell till dagens klimatomställning. Efter det att energianvändningen
ökat mycket snabbt efter andra världskriget, inleddes ett trendbrott på 1970-talet. Sedan dess har energianvändningen stått stilla i
ett halvsekel, ett trendbrott som inte uppmärksammats tillräckligt.
With contributions from Linda Darling-Hammond, Michael Fullan, Pasi Sahlberg, and Martin Carnoy, Global Education Reform is
an eye-opening analysis of national educational reforms and the types of high-achieving systems needed to serve all students
equitably. The collection documents the ideologically and educationally distinctive approaches countries around the world have
taken to structuring their education systems. Focusing on three pairs of case studies written by internationally acclaimed experts,
the book provides a powerful analysis of the different ends of an ideological spectrum----from strong state investments in public
education to market-based approaches. An introductory chapter offers an overview of the theories guiding both neoliberal reforms
such as those implemented in Chile, Sweden and the United States with efforts to build strong and equitable public education
systems as exemplified by Cuba, Finland and Canada. The pairs of case studies that follow examine the historical evolution of
education within an individual country and compare and contrast national educational outcomes. A concluding chapter dissects the
educational outcomes of the differing economic and governance approaches, as well as the policy implications.
Petter Svensk är en världsmedborgare. Han är en belevad gentleman och världsvan som få. Men början på hans liv är inte så
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enkelt, och på något sätt är det förknippat med hur svensk samtidshistoria ser ut. Uncle Sam, John Bull, Israel. Det finns alla
möjliga nationafigurer, men Sverige har aldrig hittat sin maskot. Varför inte Petter Svensk? Detta är berättelsen om en gentleman,
en belevad herre som med sitt milda, vänliga sätt kommer alla människor nära, skapar förtroende och inger hopp om framtiden. Är
inte detta just den typ av person som vi behöver ha som förebild i dessa tider? En världsmedborgare. Ludvig Nordström (1882 1942) var en svensk författare och journalist. Han är mest känd för radioreportaget "Med Ludvig Nordström på husesyn" som
sändes 1938.
Magnus Gabriel De la Gardie är en av vårt lands mest kända aristokrater från 1600-talet. Hans liv utspelade sig då Sverige stod
på höjden som stormakt i Europa. Han var aristokratins mest lysande stjärna och representerade en typ av aristokrati som Sverige
inte skådat tidigare.??Historien om Magnus Gabriel De la Gardies uppgång och fall utspelar sig under loppet av tre monarker och
speglar ett aristokratiskt tidevarv utan motstycke. Som statsman, godsägare, mecenat och en kulturens furste levde han länge ett
glimrande liv som aldrig tycktes vilja klinga av. Få personer i vår historia är så skandalomsusad som Magnus Gabriel De la
Gardie.??Den här populärhistoriskt inriktade boken ger inblickar i hans liv med fokus på tiden från 1640-talet fram till hans död
1686. Samtidigt ges kulturella inblickar i 1600-talets förändrade svenska samhälle där De la Gardie framstår som en aristokrat av
europeiskt snitt och i krig och fred försökte leva som en kung men slutade som en fallen jätte.
Dansens och tidens virvlar är en fyllig exposé över dansens historia i Sverige. Eva Helen Ulvros, docent i historia, berättar kunnigt
och engagerat om den svenska danskulturen och hur den har influerats av europeiska seder. Genom bland annat etikettböcker
och memoarer speglar hon hur dansen och leken följt livsrytmen. Texten är rik på exempel från såväl borgerlighetens
punschdoftande tillställningar som den enkla bondstugans kalas. Det har dansats vid midsommar, samkväm och bröllop, men
också på skördegillen eller dyngdans efter vårens gödselspridning. Dansens och tidens virvlar ger smakprov på hur kungligheter
påverkat dansmodet, vilken betydelse universiteten haft för dansandet och hur dansen ingått i militär träning och uppfostran. Eva
Helen Ulvros vill återupprätta dansens status. Hon argumenterar varmt för dans och lek för nöjes skull och för dess positiva effekt
– en övertygelse hon delar med tänkare från tiden då dans var en oundgänglig förfining som ansågs ge ”andlig vighet”.

This book examines school acts in the long nineteenth century, traditionally considered as milestones or landmarks in the
process of achieving universal education. Guided by a strong interest in social, cultural, and economic history, the case
studies featured in the book rethink the actual value, the impact, and the ostensible purpose of school acts. The thirteen
national case studies focus on the manner in which school acts were embedded in their particular historical contexts,
offering a comprehensive and multidisciplinary overview of school acts and the role they played in the rise of mass
schooling. Drawing together research from countries across the West, the editors and contributors analyse why these
acts were passed, as well as their content and impact. This seminal collection will appeal to students and scholars of
school acts and the history of mass schooling. Chapter 9 of this book is available open access under a CC BY 4.0 license
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När Herman Lindqvist tar sig an historien om Sveriges kolonier och besittningar blir det en spännande berättelse om
kampen för makt och prestige under nära fyra hundra år. Våra kolonier – de vi hade och de som aldrig blev av visar
Sveriges drömmar om guld och elfenben, exotiska kryddor, socker och tobak. Det var på 1600-talet som drömmen om ett
svenskt kolonialimperium uppkom. Sverige hade blivit en stormakt och ville precis som andra stormakter få in
kolonialvaror på egna skepp och samtidigt exportera svenskt stål, malm, trä och tjära. De första kolonierna blev Nya
Sverige i Nordamerika och Cabo Corso i Afrika. Senare tillkom Saint-Barthélemy i Västindien och under ett år dessutom
hela ögruppen Guadeloupe. Från början var det ingen som tvekade inför att kolonier byggde på handel med slavar. Ett
intellektuellt, religiöst motstånd mot slaveriet växte så småningom fram, men långt efter det att andra länder hade
förbjudit slavhandeln skeppades slavar till Saint-Barthélemy. Svenskt järn byttes av engelska köpmän mot slavar i
Västafrika. Då slavhandeln ökade växte också järntillverkningen i Bergslagen. Det finns ett fastslaget samband mellan de
två näringarna. Men som alltid har Herman Lindqvist letat fram roliga historier också. I boken om Sveriges kolonier
berättar han om internationella skojare som lyckades eller försökte lura kronan att ge ifrån sig örlogsskepp och pengar
mot att Sverige skulle få en ö någonstans. Och om hur Karl XII skrev på att sjörövarna på Madagaskar skulle flytta till
Sverige med sina skepp, familjer och sina enorma skatter för att få beskydd och bli goda medborgare.
Omslagsformgivare: John Sandström
As a nominally neutral power during the Second World War, Sweden in the early postwar era has received comparatively
little attention from historians. Nonetheless, as this definitive study shows, the war—and particularly the specter of
Nazism—changed Swedish society profoundly. Prior to 1939, many Swedes shared an unmistakable affinity for German
culture, and even after the outbreak of hostilities there remained prominent apologists for the Third Reich. After the Allied
victory, however, Swedish intellectuals reframed Nazism as a discredited, distinctively German phenomenon rooted in
militarism and Romanticism. Accordingly, Swedes’ self-conception underwent a dramatic reformulation. From this
interplay of suppressed traditions and bright dreams for the future, postwar Sweden emerged.
Äntligen finns ett modernt enbandsverk om svensk historia! Olle Larsson och Andreas Marklund berättar engagerat och
kunnigt om landets historia, och utgår från när Gustav Vasa tog makten år 1523, då det moderna Sverige grundas.
Sedan följer 500 år av utveckling: nya landskap tillkommer, gränserna öppnas för influenser utifrån, ett flöde av
människor berikar landet. Författarna vågar ta steget fullt ut i sin moderna skildring. När blev Sverige Sverige? Varför
känner vi oss som svenskar? Hur har man sett på svenskhet under seklernas gång? Svensk historia innehåller dessutom
informativa och underhållande faktarutor, samt nyritade kartor.
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Ulwencreutz's Royal Families in Europe V - A brief history of the ruling houses during the last 2000 years. From the
house of La Tour d'Auvergne to the house of Zahringen.
Det här är Sverigedemokraterna när de tror att ingen utomstående ser eller hör dem. Sverigedemokraterna lockar och skrämmer.
Partiet har gått som en raket i opinionen och siktar nu på att bli tredje största parti i riksdagsvalet 2014. David Baas – Expressensjournalisten som avslöjade järnrörsskandalen – tar dig med bakom Sverigedemokraternas fasad och in i partikansliets korridorer.
De interna mejlen, de hemliga dokumenten och partiföreträdarnas egna smygbandningar. Från Jimmie Åkesson-parfymen som
aldrig blev till och 7 000 feltryckta kampanjkondomer till nedtystande av partiets gräsrötter, dolda kartläggningar av de egna
partiföreträdarna och det bottenlösa islamhatet på Avpixlat. Sammantaget ger det oss bilden av ett parti som kokar av
motsättningar under en yta av städad framgång.
During the First World War, conflicts between the people's sacrifices and their political participation led to crises of parliamentary
legitimacy. This volume compares British, German, Swedish and Finnish debates on revolution, rule by the people, democracy
and parliamentarism and their transnational links. The British reform, although more about winning the war than advancing
democracy, restored parliamentary legitimacy, unlike in Germany, where Allied demands for democratisation made reform appear
treasonous and fostered native German solutions. Sweden only adopted Western political models after major confrontations, but
reforms saw it embark on its path to Social Democracy. In Finland, competing Russian revolutionary discourses and German- and
Swedish-inspired appeals to legality brought about the deterioration of parliamentary legitimacy and a civil war. Only a republican
compromise imposed by the Entente, following a royalist initiative in 1918, led to the construction of a viable polity.
This volume represents a major contribution to the history of the Northern Crusades and the Christianization of the Baltic lands in
the Middle Ages, from the beginnings of the Catholic mission to the time of the Reformation. The subjects treated range from
discussions of the ideology and practice of crusade and conversion, through studies of the motivation of the crusading countries
(Denmark, Sweden and Germany) and the effects of the crusades on the countries of the eastern Baltic coast (Finland, Estonia,
Livonia, Prussia and Lithuania), to analyses of the literature and historiography of the crusade. It brings together essays from both
established and younger scholars from the western tradition with those from the modern Baltic countries and Russia, and presents
in English some of the fruits of the first decade of historical scholarship and dialogue after the collapse of the Iron Curtain. The
depth of treatment, diversity of approaches, and accompanying bibliography of publications make this collection a major resource
for the teaching of the Baltic Crusades.
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