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Beskrivning
Författare: Mats Gärling.
Aktse - ett fjällhemman handlar om det berömda och mytomspunna nybygget Aktse i
Rapadalens mynning och de samer som anlade hemmanet. Vi får följa Läntasläktens
dramatiska historia från början av 1800-talet fram till idag. Mats Gärling är konstnär och sedan
många år väl förtrogen med Aktse och dess invånare. >br<
Boken är rikt illustrerad med Mats egna teckningar.

Annan Information
Jämför priser på Aktse: på nio rökars håll (Inbunden, 2009), läs recensioner om Böcker.
Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Aktse: på nio rökars håll (Inbunden, 2009).
Aktse : På Nio Rökars Håll PDF NIO Aktie | Köpa eller sälja? Aktiekurs | VA Finans.
31 okt 2017 . av Mats Gärling. Aktse – ett fjällhemman handlar om det berömda och

mytomspunna nybygget Aktse i Rapadalens mynning och de samer som anlade hemmanet. Vi
får följa Läntasläktens dramatiska historia från början av 1800-talet fram till idag. Mats Gärling
är konstnär och sedan många år väl förtrogen.
14 feb 2009 . Om Aktse, Rapadalen och Sarek har det producerats otaliga böcker.
2 feb 2009 . Autodidakten Gärling varvar historien. Mats Gärling, text och bild. Aktse - på nio
rökars håll Ord&Visor. "Jag var bergtagen", skriver Mats Gärling kring minnet av första
gången han befann sig i Aktse. Året var 1972 och Gärling var där i ett kompani av
fallskärmsjägare. Trettiosju år senare är hänförelsen kvar.
10 mar 2009 . Boken "Aktse - på nio rökars håll" handlar om de samer som anlade och i
generationer bodde vid fjällhemmanet Aktse som ligger i Rapadalens mynning. Mats Gärling,
konstnär och författare, vet det mesta om Aktse. Han återger i ord och med härliga teckningar
de människor som en gång bodde här.
Sätila Of Swedens Aktse är en öronlappsmössa i acryl med fuskpälsfoder.
"I Strindbergs och Wernströms tradition." Recension av Erena, rebellflickan. • SvD:s recensent
hyllar Aktse - på nio rökars håll. • Ur Ord&visors historia: "Häpnadsväckande medarbetare." •
REKORD: Enligt Svensk Bokhandel har Ord&visor landets två äldsta, nu levande debutanter:
Göte Ingelman, 99 år, och Anne-Marie.
Aktse : på nio rökars håll 128kr Gå till butik. Aktse - ett fjällhemman handlar om det berömda
och mytomspunna nybygget Aktse i Rapadalens mynning och de samer som anlade
hemmanet. Vi får följa Läntasläktens dramatiska historia från början av 1800-talet fram till
idag. Mats Gärling är konstnär och sedan många år väl.
31 mar 2009 . Fjällhemmanet Aktse är en lika uppskattad som sägenomspunnen plats och dess
historia griper över såväl same- och nybyggarkultur som pionjärinsatser inom
naturvetenskaplig forskning och möten mellan schamanism och kristendom. I Aktse. På nio
rökars håll skildrar konstnären och författaren Mats.
Aktse : på nio rökars håll / Mats Gärling ; [illustrationer: Mats Gärling] Gärling, Mats, 1951Författare/medförfattare Författare/medförfattare. Ncci, 2009, Bok eller småtryck 0 av 1 ·
Árbevirolaš máhttu ja dahkkivuoigatvuohta : Tradisjonell kunnskap og opphavsrett =
Traditional knowledge and copyright / Aage Solbakk .
Bland titlarna finns bygdeböcker, skönlitterära romaner, barnböcker, diktsamlingar och
faktaböcker.
Aktse : på nio rökars håll. (Art.Bet: 9789185515547) Aktse - ett fjällhemman handlar om det
berömda och mytomspunna nybygget Aktse i Rapadalens mynning och de samer som anlade
hemmanet. Vi får följa Läntasläktens dramatiska historia från början av 1800-talet fram till
idag. Mats Gärling är konstnär och sedan.
Böcker>Arbetsstugbarn: Att vara skolbarn i Norrbotten. Arbetsstugbarn Visa större.
Arbetsstugbarn: Att vara skolbarn i Norrbotten. Modell 1502231039871. Arbetsstugbarn. Laila
Freij. 296 sidor. 2 Produkt objekt. I lager. Varning: Sista varan i lager! Tillgänglig efter datum:
Meddela mig när tillgänglig. Skicka till en vän.
ill. Ldz - Genealogi: särskilda släkter. Guldmyr, Verna, 1931-. Peter Magnus Anderssons
ättlingar och anfäder / Verna Guldmyr. - Hestra : Verna Guldmyr, 2009. - 52 s. : ill. ISBN
9789163340659. Gärling, Mats, 1951-. Aktse : på nio rökars håll / Mats Gärling ; [illustrationer:
Mats. Gärling. - Skellefteå : Ord & visor, 2009. - 239 s.
Abisko, Kebnekaise [Talbok (CD-R)] : [leder, utflyktsmål, bestigningar, stugor] / Claes
Grundsten, TALKING BOOK DAISY, 2017. Ncciz Aktse/TC / kssb/8 : Gärling, Mats. Aktse på nio rökars håll [Talbok (CD-R)] : Mats Gärling, TALKING BOOK DAISY, 2009. Ncciz
Ammarnäs : Haglund, Göte. Folk i fjällby : om Ammarnäsborna.
Inbunden. 2009. Ord & Visor Förlag. Aktse - ett fjällhemman handlar om det berömda och

mytomspunna nybygget Aktse i Rapadalens mynning och de samer som anlade hemmanet. Vi
får följa Läntasläktens dramatiska historia från början av 1800-talet fram till idag. Mats Gärling
är konstnär och sedan många å…
Finns inne, Bibliotek, Lånetiden går ut, Avdelning, Placering, Uppställd på. Ja (1 av 1),
Stadsbiblioteket, Facksal 2, Hylla, Ncciz Aktse: Gärling, Mats, Öppettiderfor Stadsbiblioteket.
måndag10:00 - 21:00; tisdag10:00 - 21:00; onsdag10:00 - 21:00; torsdag10:00 - 21:00;
fredag10:00 - 19:00; lördag11:00 - 17:00; söndag11:00.
11 dec 2009 . De nedanstående är i allmänhet sådana vi hittat vid en sökning på nätet. Aktse på
nio rökars håll. Mats Gärling (text och bild). Ord & visor förlag 2009. ISBN: 978-91-85515-547. Pris: 253 kr. Anders Sparrmans resa. En biografisk roman. Per Wästberg. Månpocket 2009.
ISBN 978-91-7001-708-7. Pris: 45 kr.
Aktse by Mats Gärling, published by Ord & visor in 2009.
15.00 Söndag Gruppspelsmatcher, spelplats Järven Fredag 15.00 Norrköping – Trosa Lördag
9.00 Trosa - Katrineholm Final A-slutspel 10.00 Söndag 1/2-final A-slutspel 17.00 Lördag
Järven Slut Järven 1/4-final A-slutspel 14.00 Lördag 15.00 Söndag Final B-slutspel Värmbols
IP 11.00 Söndag 1/2-final B-slutspel 1/8-final.
17 apr 2011 . Tags: skeppstahytta, och, skeppsta, glas, glasblåsning, hytta, ebba, von,
wachenfeldt, med, butik, blåser, glashytta, studioglashytta, galleri, formger, konstglas, aktse,
cafe, egen, mats, nyheter, nio, håll, rökars, karta, gärling, våra, till, utflykt, arvinius, sitemap,
förlag, presentationen, recensioner, lysande,.
Duodjáris duojárat. Guvor Guttorm.
En statistisk analys av arbetsställenas utveckling under 90-talet. Den postnationella
konstellationen · Minki Minkis samlade äventyr 1-3 · Aktse : på nio rökars håll · Yoga är min
terapi : yogaprogram för din kroppstyp baserat på ayurveda · Livslångt lärande i yrkeslivet,
om program och system som stödjer ett ständigt lärande.
30 nov 2010 . Nya norrländska böcker, presenterade av Norrländska litteratursällskapet och
eProvins.
Den här sidan har skapats automatiskt utifrån Facebook-användarnas intressen. Den är inte
kopplad till eller godkänd av någon associerad med ämnet. Visa mer. Svenska; English (US) ·
Español · Français (France) · 中文(简体) ·  · اﻟﻌﺮﺑﯿﺔPortuguês (Brasil) · Italiano ·
·
Deutsch ·
Aktse - på nio rökars håll. Mats Gärlings bok om Aktse. Vi instämmer i hyllningskörsen och
gratulerar Mats Gärling till utgivningen av hans bok om Aktse. Mats är konstnären och
författaren från Stjärnhov som skrivit och illustrerat dessa 240 sidor historia om Rapadalens
nybyggare och djur. Mats Gärling har tidigare ställt ut.
19 aug 2009 . Hans Lidman-stipendiet 2009 tilldelas Mats Gärling för hans bok ”Aktse, på nio
rökars håll”. Mats Gärling är född 1951 och bosatt i Sjärnhov, Södermanland. Han har i flera
decennier vistats i Aktse och boken bygger på muntliga berättelser, arkivmaterial samt hans
egna upplevelser bland människor och.
Aktse - På Nio Rökars Håll Bok 2/1/2009. Aktse - ett fjällhemman handlar om det berömda
och mytomspunna nybygget Aktse i Rapadalens mynning och de samer som anlade
hemmanet. Vi får följa Läntasläktens dramatiska historia från början av 1800. Läs mer.
Artikelnr: 708340. 199:- Beställningsvara. Skickas inom 3-6.
Gärling Mats Aktse - På Nio Rökars Håll - Aktse - ett fjällhemman handlar om det berömda
och mytomspunna nybygget Aktse i Rapadalens mynning och de samer som anlade
hemmanet. Vi får följa Läntasläk.
32 Aktse – på nio rökars håll pet. Kvinnorna fick inte heller färdas på de heliga sjöarna som
kallas Saivva, vilket då totalt omöjliggjorde för dem att ta sig fram under Skierffe. De var i

stället tvungna att vandra omvä- gen norr om, upp på fjället, då ”trolldomen” i det heliga
berget hade ett högaktivt kraftfält, som kvinnan ansågs.
11 augusti 1945: Amul Länta (1883-1952) räfsar hö på vallen i Aktse. I fotots bakgrund syns
den heliga Skierffe-klippan, vars topp når 1179 möh. Aktse betyder "nio" på lulesamiska och
namnet kommer ifrån ett stort karakteristiskt stenblock som kallas "Aktsegállo". Enligt sägnen
har nio björnar dödats här. Aktse-hemmanet.
2 feb 2009 . Motsättningar, som när de uppkommer, kan bottna i synen på religionen eller
avspegla skiljda synsätt på turismen och med det kampen att bevara det gamla eller bejaka det
moderna. Aktse - på nio rökars håll är ett sorts 232 sidor långt inbjudningskort. Skrivet med
hjärtat och, tror jag, fri från påverkan av.
13. Advokaten. av McCarthy, Cormac. BOK (Inbunden). Modernista, 2014-04-03. Svenska.
Art. nr: 832652, Pris, Ditt pris. plastad(4-7 dgr), 126:- 126:- förl.band(2-5 dgr), 91:- 91:- 14.
Aktse - på nio rökars håll. av Gärling, Mats. BOK (Inbunden). Ord & visor, 2009-02-01.
Svenska. Art. nr: 657436, Pris, Ditt pris. plastad(4-7 dgr).
15 jan 2016 . Det är ett kreativt jobb och jag kan vara lika nöjd om jag har byggt ett hus som
om jag har gjort en tavla, det är samma tillfredsställelse. 2009 kom Mats kom ut med sin första
bok "Aktse, på nio rökars håll" (upplagan är i dag helt slutsåld), sedan dess har han arbetat
med Båvenprojektet. – Jag börjar bli färdig.
24 maj 2009 . Och så har jag läst ut en härlig bok, Aktse - på nio rökars håll, av Mats Gärling.
Den förde mig tillbaka till ungomens kanot- och vandringsturer i Sarek. Mycket intressant för
en gammal aktsevän. Tack Annika för den! Men sen fick vi lov att bryta vår försommartrans
och återvända till stan. Vi hade nämligen.
Owe Thörnqvist - boogieman, Thörnqvist, Owe, 2009, , Punktskriftsbok. Smärtpunkten Lars
Norén, pjäsen Sju tre och morden i Malexander, Åsbrink, Elisabeth, 2009, , Talbok. Aktse - på
nio rökars håll, Gärling, Mats, 2009, , Talbok. Stora färgpekboken, 2009, , Punktskriftsbok.
Módlmy sie slowami psalmów, Merton, Thomas.
14 aug 2009 . Konstnären och författaren Mats Gärlin blir årets Hans Lidmansstipendiat. Mats
Gärlin tilldelas priset för sin bok Aktse, på nio rökars håll.
22 jun 2009 . Aktse - på nio rökars håll, handlar om fjällhemmanet Aktse i Rapadalens
mynning och de samer som levde här från början av 1800-talet och fram till idag. Samernas
historia är omskriven med om de som övergav rennäringen och blev nybyggare finns lite
skrivet - till nu. Författarens avsikt var till en början.
9 feb 2009 . Köpte den nya boken "Aktse, på nio rökars håll" på Ajtte. TH köpte mig ett
knivbälte nere på Samernas, är så glad för det, har inte haft nåt bra bälte på år och dar. Till slut
for vi hem. Bilen startade inte först, fick fara och köpa en startkabel. Var helt slut vid det
läget! Somnade som en stock när vi kom hem.
Sveriges bästa sökmotor för shopping. Hitta enkelt bland miljontals produkter från hundratals
webbbutiker samlat på ett ställe. Shoppingsöket för dig som ska handla på nätet.
åttiotalet. De stora öv • Kungsörn. För de flesta är det väl mer tilldragande att fortsätta vandringen mot Skierffe,
Trainspottern : och an . av Åke Johansson. Janne är en trainspotter. Han kollar in tåg. Det är
det . Danskt band, 2009. Specialpris 72 kr. Ordinarie pris 90 kr. Köp Finns i lager. Skickas
inom 1—2 dagar. Aktse : på nio rökars håll.
Book's title: Aktse : på nio rökars håll Mats Gärling ; [illustrationer: Mats Gärling].
International Standard Book Number (ISBN):, 9789185515547 (inb.) Personal Name: Gärling,
Mats, 1951-. Publication, Distribution, etc.: Skellefteå . Ord & visor, (c)2009.$e(Finland).
Physical Description: 239 p. : ill. ;, 25 cm. Personal Name.
Aktse - ett fjällhemman handlar om det berömda och mytomspunna nybygget Aktse i

Rapadalens mynning och de samer som anlade hemmanet. Vi får följa Läntasläktens
dramatiska historia från början av 1800-talet fram till idag. Mats Gärling är konstnär och sedan
många år väl förtrogen med Aktse och dess invånare.
4 jul 2010 . Vi såg fram emot att börja vår fjällvandring på allvar. Vi frukosten träffade vi
några fågelkunniga personer som bodde i SNF:s stuga. Vi hade intressanta ämnen att dryfta
och fick en del tips om vad man kunde stöta på i området. En av dem, författaren Mats
Gärling, har skrivit boken Aktse: på nio rökars håll.
Aktse (2009). Omslagsbild för Aktse. på nio rökars håll. Av: Gärling, Mats. Språk: Svenska.
Klicka för att sätta betyg på Aktse. Reservera. Bok (1 st), Aktse Bok (1 st) Reservera.
Markera:.
22 jun 2009 . dejting tv program joj gratis dejtingsida för unga vuxna Aktse - på nio rökars håll
dejtingsida utan registrering pris Av dejting tv program chalmers Mats Gärling. dejting tv
program csn Aktse - på nio rökars håll, handlar om fjällhemmanet Aktse i Rapadalens
mynning och de samer som levde här från början.
Aktse : på nio rökars håll PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: Mats Gärling. Aktse - ett
fjällhemman handlar om det berömda och mytomspunna nybygget Aktse i. Rapadalens
mynning och de samer som anlade hemmanet. Vi får följa Läntasläktens dramatiska historia
från början av 1800-talet fram till idag. Mats Gärling är.
Mats Gärling skriver i sin bok "Aktse på nio rökars håll" Bildtext: "Amund Nilsson Länta.
Denne man, lik en indian, som Lotten von Düben fotograferade 1868, var den förste från Slu .
Expand text. Mats Gärling skriver i sin bok "Aktse på nio rökars håll" Bildtext: "Amund
Nilsson Länta. Denne man, lik en indian, som Lotten von.
15 apr 2010 . Aktse! Inatt hade jag värk som gjorde att jag förblev utan den nödvändiga
sömnen ända fram till morgontimmarna. Natten hade förmodligen känts dubbelt lång om jag
inte fått "sällskap" av Läntas från Aktse, en bosättning belägen i Rapadeltat. Besöket var i
bokform. "Aktse-på nio rökars håll", en underbar.
Aktse - på nio rökars håll. av Mats Gärling (Talbok, Daisy) 2009, Svenska, För vuxna.
Uppläsare Benny Nilsson. Ämne: Geografi, Lappland, Norrland, Sverige, Genealogi,
Släktforskning,.
1 feb 2009 . Aktse - ett fjällhemman handlar om det berömda och mytomspunna nybygget
Aktse i Rapadalens mynning och de samer som anlade hemmanet. Vi får följa Läntasläktens
dramatiska historia från början av 1800-talet fram till idag. Mats Gärling är konstnär och sedan
många år väl förtrogen med Aktse och de.
13 aug 2009 . Hans Lidman-stipendiet 2009 tilldelas konstnären och författaren Mats Gärling
för hans bok ”Aktse, på nio rökars håll”. Dela på FacebookDela på TwitterRätta Text- &
faktafel. Mats Gärling är född 1951 och bosatt i Sjärnhov, Södermanland. Blyertsteckningen är
grunden i hans konstnärskap och han.
Aktse, på nio rökars håll, handlar om det berömda och mytomspunna nybygget Aktse i
Rapadalens mynning och de samer som anlade hemmanet. I text och bild berättar Mats Gärling
om fjällhemmanets historia, varvat med hans egna möten med natur och vilda djur kring
Aktse. Läsaren får följa Länta-släktens dramatiska.
Det gick i år till konstnären Mats Gärling för boken ”Aktse” med undertiteln ”På nio rökars
håll”. Juryns motivering lyder: ”för boken 'Aktse på nio rökars håll', en storslagen berättelse
om en kultur i kamp för överlevnad i den nordiska fjällvärlden. Allt skildrat med respekt för
människan och naturen”. Prissumman är 10 000.
Pris: 211 kr. inbunden, 2009. Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken Aktse : på nio rökars håll
av Mats Gärling (ISBN 9789185515547) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Aktse - på nio rökars håll. av Gärling, Mats. TALBOK (DAISY). TPB, 2009-11-04 Svenska.

Lektörsomdöme. DAISY (1-4 dgr). Pris: 250:- Ditt pris: 250:- st. Katalogiserad av BTJ.
Snabbfakta · Detaljer. 20. Laddar .
Stalins barn. Av: Matthews, Owen. Utgivningsår: 2010. Språk: Svenska. Medietyp: Bok.
Markerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna. Lägg i minneslista. 279268. Omslagsbild.
Aktse - på nio rökars håll. Av: Gärling, Mats. Utgivningsår: 2009. Språk: Svenska. Medietyp:
Bok. Omarkerad betygsstjärna. Lägg i minneslista.
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