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Skivaffären har haft stor betydelse för många människor genom åren. Den har varit en knutpunkt för
generation efter generation av musikintresserade. Man hade sin speciella butik eller sprang runt i olika affärer.
Vi minns var vi köpte våra favoritskivor och förknippar låtar och album med just den affär där skivan köptes.
Det har funnits skivaffärer i Stockholm i över 100 år. De har försvunnit en efter en, i vår tid oftast på grund av
konkurrensen från Internet. Men en del butiker finns kvar, mycket tack vare vinylskivans återkomst. CD-

skivan är på väg ut och LP:n är tillbaka. Den här boken är en hyllning till skivaffären och en dokumentation
av hundratals affärer i Stockholm och dess förorter, från de som sålde 78-varvare på 1920-talet fram till de

som är kvar idag. Det är första gången en sådan samlad dokumentation sker. Det handlar om både de
klassiska skivaffärerna som sålde nya skivor och de så kallade skivbörsarna som sålde begagnade skivor.

Skifferravintolat sijaitsevat Helsingissä Erottajalla Viiskulmassa Kalliossa Kampissa Töölössä sekä
Liuskaluodolla Kaivopuiston edustalla. httpsmanahallumpkins1993.files.wordpress.com201904stockholms

skivaffarerskivborsaren100arighistoria.pdf.

Begagnade Cd Skivor Stockholm

Köp boken STOCKHOLMS SKIVAFFÄRER SKIVBÖRSAR en 100årig historia av Torbjörn Sörhuus ISBN
81267 hos Adlibris. Det har funnits skivaffärer i Stockholm i över 100 år. Lägg till i favoritlistan. Undertitel

en 100årig historia. Vi minns var vi köpte våra favoritskivor och förknippar . Stockholms skivaffärer
skivbörsar. STOCKHOLMS SKIVAFFÄRER SKIVBÖRSAR en 100årig historia. Torbjörn Sörhuus driver

själv en skivaffär Birka Jazz i Stockholm och kom för ett antal år sedan att starta en blogg där han la ut bilder
och historier om gamla skivbutiker i Stockholm. Alltid bra priser och snabb leverans. Jag gick då upp

Urvädersgränd från Götgatan och tog en bild på en liten butik som säljer vinylplattor Endast orginal inga
nypressningar här inte. Stugan är belägen bara 150 m från aktivitetshuset Storhogna M som erbjuder

restaurang sportshop med skiduthyrning bowlinghall gym mm.
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