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BESKRIVNING

Nominerad till AUGUSTPRISET 2016"Det är lysande."Tidningen Vi"Fantastiskt bra."SVT Gomorron
Sverige"En fascinerande och tankeväckande fresk över tolv månader i världshistoriens flöde. Språket och
berättarskickligheten skapar historia som öppnar andra tankebanor än vetenskapliga analyser."Dagens
Nyheter"1947 är lika mycket lärorik historiebok som den är vacker och välskriven skönlitteratur. Läs
den!"Svenska Dagbladet"En stark läsupplevelse"Jönköpings-PostenNär börjar vår tid? Vårt nu?1947 är
allt i rörelse. Allt kan fortfarande bli annorlunda.- Den 10 februari tecknas fredsfördraget i Paris. Det
andra världskriget är härmed slut. Samtidigt arbetar Europas fascister och nazister målmedvetet med att
samla sig igen efter det stora nederlaget. - Simone de Beauvoir erfar sitt livs passion, aldrig har hon känt
sig så beroende av någon man. Hon börjar skriva feministbibeln Det andra könet.- En kommitté får fyra
månader på sig att lösa Palestinaproblemet.- Christian Dior presenterar sin första kollektion, The New
Look. - FN:s mänskliga rättigheter ska formuleras, bara några få känner till begreppet folkmord.- Sonen
till en egyptisk urmakare, Hasan al-Banna, önskar vrida tiden mot islam. Han inför den plan som
fortfarande är jihadisternas ideal. - I ett tyskt flyktingläger för barn vars föräldrar mördats av nazisterna,
finns tioårige Joszéf. Nu ska han ensam fatta ett livsavgörande beslut- börja ett nytt liv i Palestina eller
återvända till förföljelsernas Budapest? Långt senare flyr han till Sverige där han får en dotter,
Elisabeth.Av dessa till synes disparata händelser har Elisabeth Åsbrink skrivit fram berättelsen om en värld
som på gott och ont börjar ta form, där idéer om demokrati och medbestämmande föds och dör i samma
stund, där en gammal ordning faller och en ny tar vid. Vår tid nu.FörfattaruppläsningElisabeth Åsbrink är
en av våra mest namnkunniga journalister och författare. Hon fick Augustpriset 2011 för sin bok Och i
Wienerwald står träden kvar, som också belönades med Dansk-svenska kulturpriset 2013 och
Kapuciskipriset 2014. Hon har tidigare bland annat givit ut en bok om Lars Norén och morden i
Malexander, Smärtpunkten."Hon gör en blandning av kalla fakta och mer impressionistiska skildringar i
sina nedslag jorden runt. Hon blandar storpolitik med Billie Holidays utsatthet som svartjazzsångerska i
rasismens USA. Avsnitten är korta, som skärvor i en mosaik, som bit för bit bygger upp bilden av livet
efter kriget. Alla de sönderslagna människorna, länderna, bitarna, formar en litterär helhet som ger en bra
överblick ... Bara det jag beskrivit skulle ha gjort en utmärkt bok. Men Åsbrink tar det ett steg vidare, in i
det personliga, och om sin egen judiska släkts öde under krigsåren. Med detta gör hon en historisk översikt
till något personligt förankrat, direkt gripande. Den nästan svala tonen i redovisningarna av världshistorien
avlöses av det mycket nära, bultande. Tidens abstraktion blir till kött. Till insikten att det är vi som är
historien. Det är lysande."Torbjörn Elensky, Tidningen Vi"Det är svårt och knappast alltid fruktbart att
sätta gränspålar mellan då, nu och sedan. Åsbrink försöker inte heller separera, vilket gör boken angelägen.
Med det subjektiva snittet på tidsaxeln blir det möjligt att blicka in i en värld utan att den egna tiden
upphöjs till rättesnöre. Vad som var fel då är även fel i dag. 1947 kan därför också ses som ett försök till
moralisk och politisk sanering i vår egen tid med assistans av det förflutna. Åsbrink samlar ihop skärvor
och lägger ett personligt pussel med allmängiltig räckvidd. Men hon målar också en fascinerande och
tankeväckande fresk över tolv månader i världshistoriens flöde. Språket och berättarskickligheten skapar
histor
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Befolkningen i Sverige 1860-1947 nu sökbar! - ArkivDigital - Blogg

Den karismatiske författaren och debattören Göran Hägg gjorde sig ett namn med böcker om religion,
retorik och sitt andra hemland Italien.

Lag (1947:529) om allmänna barnbidrag | Karnov Open

IMDb's advanced search allows you to run extremely powerful queries over all people and titles in the
database. Find exactly what you're looking for!

1947 - Wikipedia, den frie encyklopædi

sveriges officiella statistik folkmÄngden och dess fÖrÄndringar befolkningsrÖrelsen År 1947 av
statistiska centralbyrÅn stockholm 1950 kungl.
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