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Beskrivning
Författare: Björn Lundberg.
Det här är en fullmatad översikt över världens historia från 1500 till idag. Boken rymmer 500
år som myllrar av liv. Under perioden händer mycket av det som mest format och färgat vår
civilisation: världsomseglingar görs, med kolonialismen ritas världskartan om,
naturvetenskapen gör fantastiska framsteg och demokratin växer fram. Världskrig bryter ut
och tar slut, atombomber fälls.
I kronologisk ordning och med årtalsrubriker som gör det lätt att hitta, beskrivs i korta notiser
de händelser som haft betydelse för världens politiska, sociala och kulturella utveckling.
Innehållet kompletteras med ett urval illustrativa kartor.
Björn Lundberg, Hugo Sandelin och Admir Skodo har sammanställt materialet. De har alla
varit verksamma på Historiska institutionen på Lunds universitet. Historiska Media har tidigare
gett ut Sveriges historia i årtal, som med samma upplägg som Världens historia i årtal ger oss
det viktigaste ur svensk historia.

Annan Information
Syftet med Historia.se är att vara en portal för historisk statistisk, att presentera historia i
siffror. Inriktningen är främst på ekonomisk historia. Redaktör och webbmaster för hemsidan
är Rodney Edvinsson, fil. dr. i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.
För mig är historia så mycket mer än årtal och gamla dammiga böcker; världens historia är
fylld av spännande människoöden. Hur hade t.ex. världen sett ut idag om inte tsar Alexander
II mördats? Hade första världskriget brutit ut? Hade den ryska revolutionen ägt rum? Dessa är
frågor som jag ständigt funderar över.
18 aug 2016 . Det första svenska segelsällskapet. 110 år efter att världens första segelsällskap
Water Club of the Harbour of Cork blev till bildas Svenska Segelsällskapet. Det grundas av
rika borgare i Stockholm som är intresserade av kappsegling. 1878 byter man namn till
Kungliga Svenska Segelsällskapet, KSSS.
Webbsajter Textförfattarens efternamn, år när texten är skriven, avsluta med Internet. Ex.
(Parmfelt, 2003, Internet) Saknas författare anger du titeln på sajten. Ex. (Härliga Hjörnered,
2011, Internet) Adressen till sajten hittar läsaren i din Källförteckning. Muntlig källa. Titel på
radio/TV-program, år. Ex: (Världens historia, 2015).
11 aug 2008 . 1954 designar innovatören George Devol den första industriroboten och två år
senare grundas Unimation Inc, världens första robotföretag. ○ 1956 myntar den amerikanske
vetenskapsmannen John McCarthy begreppet "artificiell intelligens". Han var en av grundarna
av det aktuella forskningsområdet.
18 mar 2008 . Det skulle sedan ta ytterligare tre år innan Enovid godkändes som
preventivmedel. Men i maj 1960 utökade tillslut det amerikanska läkemedelsverket Enovids
indikationer och Pincus, Rocks och Djerassis gemensamma framgångar hade lett till att
världens första orala hormonella preventivmedel var fött.
. har musiken speglat de sociala och politiska problem som genomsyrar USA:s (och
västvärldens) historia. Bluesens betydelse för dagens former av populärmusik kan knappast
överdrivas. Den utgör grunden till nästan alla former av rock och pop. På senare år (60-talet
och framåt) har österländsk musik (Indien och fjärran.
FN:s historia. Vid bildandet 1945 hade FN 51 medlemsländer. I dag har antalet medlemmar
ökat till 193. Även frågorna FN har på sin dagordning har sedan starten växt betydligt i
omfång. Den nya världsorganisationen tar sin form under några år när andra världskriget rasar
i Europa. En föregångare hade FN i Nationernas.
Men samernas historia går tillbaka mycket längre än så, arkeologiska fynd gör att historien
ständigt får skrivas om. Samernas historia berättar också om statsmakternas kolonisation,
överhetens förtryck och samernas motstånd. Klicka på årtalen ovan så får du veta mer!
Skogsvy. Foto: Samiskt Informationscentrum.
Skansens historia. Teckenspråk · Lättläst · Lyssna. Skriv ut. Dela. Skansen är världens äldsta
friluftsmuseum och grundades år 1891 av Artur Hazelius. Hans motto var "känn dig själv”, för
Hazelius betydde dessa ord att det enbart genom att känna till vår historia är möjligt att
verkligen känna oss själva. Namnet Skansen.
Här har vi samlat 11 händelser som förändrade världen, och som än idag påverkar oss. . Vår
värld är i ständig förändring och det finns många enskilda episoder som gjort avgörande
avtryck genom mänsklighetens historia. Här har vi samlat 11 . Andra världskriget hade rasat i

två år innan Japans attack på Pearl Harbor.
23 maj 2013 . Mynten var daterade mellan år 1930 fram till 1990. Lektionen inleddes med att
var och en av eleverna i gruppen fick ta ett mynt ur påsen. Eleverna fick titta på mynten och
bekanta sig med vad det var de höll i handen – en bit av världens historia. Sedan ställde jag
följande frågor till eleverna att fundera över.
14 okt 2015 . När RFSL:s mångårige ordförande Ove Ahlström avgick och avtackades vid det
årsmöte som hölls på City Club den 7 februari 1971 så blev det början på ett turbulent år i
RFSL:s historia. Yngre aktivister ville, på flera håll i landet, förnya de sätt på vilka den
fortfarande tillbakadragna homosexuella rörelsen.
20 mar 2017 . Vi har bland annat byggt Arlanda flygplats, Tingstadstunneln och Ölandsbron.
Skanska var ett av de ledande byggbolagen under Miljonprogrammet, under perioden 19651974 producerade vi ungefär 10 000 hem per år. Vi blev även specialister på vattenkraftverk
och har byggt ett stort antal världen över.
1981 blir Grekland EU:s tionde medlemsland, och fem år senare följer Portugal och Spanien
efter. Europeiska enhetsakten undertecknas 1986. Den lägger grunden till ett ambitiöst
sexårsprogram som ska lösa frihandelsproblemen inom EU och på så sätt bana väg för den
inre marknaden. Den stora politiska omvälvningen.
17 maj 2017 . Psykiatrins historia i Sverige är oerhört intressant. Här följer en kort redogörelse
för psykiatrins historia i världen i allmänhet och i Sverige i synnerhet. Från helgeandshus . En
som tillbringade omkring 20 år på Stora dårhuset i Vadstena under 1800-talet var en kvinna
som kallades ”predikar-Lena”. Likt den.
År 1809 fick Sverige en ny grundlag. Den reglerade hur makten skulle delas mellan riksdagen
och kungen. I den nya grundlagen fick domstolarna och myndigheterna en självständig
ställning. Dessutom inrättade Sverige som första land i världen 1809 en Justiteombudsman,
JO. Till JO kunde medborgarna vända sig med.
13 maj 2015 . När svensken Göran Fredrik Göransson år 1858 i Edsken, som den förste i
världen, lyckades tillämpa bessemermetoden i praktisk skala och framställa götstål av god
kvalitet var det därför en industrihistorisk bedrift, som fick internationell räckvidd. Den blev
inledningen till den moderna stålåldern genom att.
Under en period på 1600-talet, Sveriges stormaktstid, svarade Falu koppargruva för två
tredjedelar av världens kopparproduktion. Falu gruva lades ner år 1992, efter att ha varit i drift
i över tusen år. Historiska gruvor. På 1100-talet påbörjades järnframställning ur järnmalm. I
Norberg finns Sveriges äldsta kända gruvor,.
enligt legenden - Strumpebandsorden år 1348. Orden är i dag den högsta i England. Hosor var
medeltida strumpor eller åtsittande byxor som bara täckte benen. Hosorna hölls uppe av
särskilda band - i dag kallas de strumpeband. Källa: "Världens historia" Bonniers. Aztekerna
offrade 550 spanjorer till gudarna. Aztekerna.
Den kristna kyrkan av i dag, i alla dess olika former, har inte många likheter med den lilla
förföljda grupp Jesustroende judar som för snart tvåtusen år sedan väntade i Jerusalem på att
Messias skulle komma. Avsikten med "Kristendomens historia" är att ge en kronologisk
översikt av den kristna församlingens utveckling till.
24 aug 2016 . Alkoholen har funnits länge, hur länge är svårt att veta. De första spåren av
vintillverkning är från 5000 före vår tid. I olika delar av världen har man druckit olika typer av
alkohol, det vill säga en dryck som jäser med hjälp av socker så att etanol bildas. Här kan du
se några olika årtal i alkoholens historia.
Under Porsches 60 år långa historia har företaget inte bara sett framgångar utan också upplevt
djupa vågdalar. Men tack vare effektiva produktionsmetoder, ett tydligt varumärke, innovativa
modeller som 356, 911, Boxster och Cayenne, har den lilla sportbilstillverkaren vuxit till ett av

världens mest framgångsrika och.
1878 Kolportörerna, de första lekmannapredikanterna, läser bibeln, predikar och ber för
människorna runt om i stugorna. Detta är en del av början till Missionsförbundet, som bildas
den 2 augusti 1878. 1880 De första missionärerna sänds till Ryssland. 1881 ”Gå ut och gör alla
folk till lärjungar.” Redan från början är den.
Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och
perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför
framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka
verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt.
1 maj 2011 . Den består egentligen av tre delar: 1) Tiden före jordbruksrevolutionen, för ca 10
000 år sedan. 2) Tiden efter jordbruksrevolutionen fram till den industriella revolutionen i
mitten av 1700-talet. 3) Tiden efter den industriella revolutionen, från mitten av 1700-talet till
nu. I början av en kurs i historia är det nog.
30 jan 2015 . Det här är en fullmatad översikt över världens historia från 1500 till idag. Boken
rymmer 500 år som myllrar av liv. Under perioden händer mycket av det som mest format och
färgat vår civilisation: världsomseglingar görs, med kolonialismen ritas världskartan om,
naturvetenskapen gör fantastiska framsteg.
Gotlands historia via en lista till artiklar med årtal angivet. Händelser, översikter, fornfynd,
konst, runor, kuriosa och annat.
Målgrupp: Gymnasiet. Vägen till ett bättre arbetsliv är en skrift utgiven av Union to Union om
den svenska fackföreningsrörelsens historia i Sverige och i världen. + Läs mer .. När vi läser
svensk historia kan vi se hur grupper av människor invandrat till landet sedan flera hundra år
tillbaka i tiden. I den här texten kan du läsa.
12 sep 2013 . Penicillinets historia – penicillinet upptäcktes av en slump av Alexander
Fleming. Sedan vidareutvecklades penicillinet av Cahin och Forey.
Från 1500 till idag Hugo Sandelin, Björn Lundberg, Admir Skodo. VÄRLDENS HISTORIA I
ÅRTAL Björn Lundberg, Hugo Sandelin & Admir Skodo HISTORISKA MEDIA Historiska
Media Box 1206 22105Lund.
14 jan 2016 . Rätt mycket har hänt under den rätt unga nationen FInlands historia. Hur mycket
. Vilken finländare valdes år 1976 till årets bästa friidrottare i världen? Lasse Virén . Vad heter
tavlan som målats av konstnären Edvard Isto år 1899 och förställer den finska jungfrun som
attackeras av den ryska örnen. Anfall.
Elektronisk version av: Världens historia i årtal : [från 1500 till i dag] / Björn Lundberg, Hugo
Sandelin & Admir Skodo. Lund : Historiska media, 2008. ISBN 978-91-85507-22-1, 91-8550722-9 (genererat). Inne: 0. Antal reservationer: 0. Var finns titeln? Logga in för att reservera
titeln. Lägg i minneslista · Tipsa. Inne.
På denna sida kan du läsa om romernas historia från Indien där resan började för över 2000 år
sedan. . Romerna var och är fortfarande mycket duktiga handelsfolk och reste ofta runt i
världen för att söka nya varor för försäljning. I Sverige var .. Det är dock tveksamt om detta
historiska dokument speglar verkligheten.
21 sep 2017 . År 1858 inleddes observationsverksamheten vid ett nät av meteorologiska
stationer som inrättats av Kungliga Svenska Vetenskapsakademien. Journalföring av
meteorologiska observationer hade dock gjorts sedan 1700-talet.
15 jun 2017 . Tidslinje över världens historia 1950–2000 är ett urval av historiska händelser
under perioden 1950–2000. Perioden 1950–2000 karakteriseras av det Kalla kriget mellan de
två stormakterna USA och Sovjetunionen. För att stärka sin makt och inflytande strävade de
efter att skaffa sig allianser med andra.
Tio år senare, år 1876, uppfann amerikanen Alexander Graham Bell en apparat för överföring

av ljud med hjälp av elström. Lars Magnus Ericsson såg telefonens framtid och startade redan
samma år sitt företag, L M Ericsson & Co, som snart tillverkade världens första bordstelefon.
FÅ POPULÄR HISTORIAS NYHETSBREV!
Den finlandssvenska tankesmedjan Magma gav mig i september. 2008 i uppdrag att utreda hur
den svenska tiden skildras i finsksprå- kiga historieläroböcker för gymnasiet. I november 2008
genomför- de tankesmedjan Magma en opinionsundersökning om svenskans ställning i
Finland. Någon fråga om huruvida de.
SO-Serien Historia Hela SO-serien är uppdaterad för Lgr11. SO-serien Historia presenterar
historien kronologiskt och tar avstamp i forntiden och slutar med de stora omvälvningarna i
vår tid. I varje del finns olika typer av historiska källor med tillhörande övningar. Missa inte
lärarhandledningen, som är full av tips och.
Mynten var daterade mellan år 1930 fram till 1990. Lektionen inleddes med att var och en av
eleverna i gruppen fick ta ett mynt ur påsen. Eleverna fick titta på mynten och bekanta sig med
vad det var de höll i handen – en bit av världens historia. Sedan ställde jag följande frågor till
eleverna att fundera över och ta reda på:.
10 jun 2016 . Svara på 41 genomtänkta frågor om dig själv och ta reda på vilken av historiens
största personligheter du är mest lik. Det Ultimata Historietestet är baserat på den schweiziska
psykiatern Carl Jungs modell med 16 personlighetstyper från år 1921 och kan ge dig nya
perspektiv på vem du är. ?Dela.
Sedan Socialdemokraterna bildades 1889 har mycket hänt. Socialdemokraternas arbete har lett
till att Sverige blivit en demokrati och en av världens främsta välfärdsnationer. I över hundra
år har Socialdemokraterna stått upp för frihet, jämlikhet, solidaritet och demokrati i Sverige
och resten av världen.
Historiska Årtal. 1937. Då började man tillverka Engelholms Glass på mejeriet i Engelholm, .
Världens första glassbiskvi tillverkas hos oss och tar kunderna med storm! 2017. Jubileum 80
år Familjeföretag idag (2:a och 3:e generationen). 2016. Vårt nya glasscafé invigs där vi nu har
möjlighet att vi visa upp hela vårt breda.
21 dec 2012 . Världens två första kommersiella kärnkraftverk startade i USA år 1960. Nu,
drygt 50 år senare, finns mer än 400 reaktorer i drift. De svarar för 14 procent av v.
1994 ägde ett omfattande folkmord rum i den centralafrikanska staten Rwanda. Cirka en
miljon människor mördades och över två miljoner flydde. Människor ur den folkgrupp som
kallas tutsier mördades av människor som tillhör folkgruppen som kallas hutuer. FN och
västvärlden har kritiserats för att vi inte agerade för att.
8 okt 2008 . Undersökning I: 30 gymnasieelever skriver ”Europas historia . gymnasium, har
jag under många år fört historieteoretiska och historiedidaktiska samtal. . världen över. Denna
bok handlar om detta dilemma och försöken att lösa det. Hur skapar egentligen individen
historieförståelse? Boken handlar om ett.
17 sep 2012 . Några årtal ur LOs historia. Organisationsfrågor Den fackliga kampen har sedan
arbetarrörelsens födelse i slutet av 1800-talet handlat om alla människors lika värde.
Grundläggande frågor som rätten till en bra lön, en trygg anställning och en bra balans mellan
arbete, vila och fritid har stått överst på.
Nu i april är det 100 år sen som atlantångaren Titanic gick under. Titanic som trots att hon bara
användes i knappt fem dygn blivit världens kanske mest mytomspunna fartyg. 123 svenskar
var med bland Titanics drygt 1300 passagerare. 14 av svenskarna kom från eller hade
anknytning till Östergötland. Dela. audio.
6 dec 2017 . Vi går igenom hivs tidiga historia genom att lista några av de mest historiska
momenten som påverkat sjukdomens utveckling, från dess uppkomst under 1920-talet fram
till . Under slutet av samma år, hade världens alla regioner rapporterad minst ett fall av aids,

med 20 303 rapporterade fall sammanlagt.
Historia. Historical photo of persons outside a factory. Företaget grundades 1862 av Göran
Fredrik Göransson som först i världen lyckades använda Bessemermetoden vid
stålframställning i industriell skala. . År 1951 startades produktion av hårdmetallverktyg i
Gimo. . År 1972 ändrades företagsnamnet till Sandvik AB.
Historia. Historien om Nutella® är en inspirerande berättelse om kärlek och passion i
kombination med det noggranna urvalet och hanteringen av de finaste råmaterialen . Så nu
inleder en massa familjer världen över sina dagar med ett pålägg och ett leende vid frukosten. .
Nutella® Frankrike: 30 år av optimism och konst.
Jämför priser på Världens historia i årtal: från 1500 till i dag (E-bok, 2014), läs recensioner om
Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Världens historia i årtal: från 1500 till
i dag (E-bok, 2014).
Årtalslistor. Här finner du ett urval av viktiga årtal vad gäller kvinnohistoria och jämställdhet i
Sverige. Vill du läsa mer om ett årtal eller hela decenniet kan du klicka dig vidare på aktuellt
årtal, och får då i vissa fall även upp .. 1994 - Sveriges riksdag blir världens mest jämställda,
av 349 ledamöter är 144 kvinnor. 1994 - Lag.
Patentväsendets historia går långt tillbaka i tiden. Som världen äldsta patentlag betraktar man
den statut som fanns i Venedig. Redan år 1474 gav denna stadens hantverkare 10 års ensamrätt
för varje ny och sinnrik anordning som inte tidigare tillverkats inom Venedig. I bland annat
England införde man under 1600-talet.
19 feb 2012 . Sedan dess har basketen utvecklats till en av världens största och populäraste
idrotter. Idag finns ca 450 miljoner utövare och 213 länder är medlemmar i FIBA - det
internationella basketbollförbundet. Viktiga årtal för basketens utveckling: 1891 James
Naismith uppfinner sporten 1892 Första matchen.
31 okt 2017 . Världen växer fram. Vår sol och vårt planetsystem, inklusive jorden, bildades ur
en roterande skiva av gas och stoft i utkanten av galaxen Vintergatan för cirka 4550 miljoner
år sedan. Åldern har man kommit fram till genom datering med hjälp av olika radioaktiva
isotopsystem (mätning av proportionen.
9 apr 2014 . Viktiga årtal. Här presenteras ett urval av årtal som gjort skillnad för kvinnor och
män, flickor och pojkar. ? ... TIPS! Länk Du hittar fler händelser beskrivna i KvinnSams
uttömmande lista över viktiga årtal för svensk jämställdhet. KvinnSam.
11 jan 2015 . Det här är en fullmatad översikt över världens historia från 1500 till idag. Boken
rymmer 500. Världens historia i årtal - Björn Lundberg, Hugo Sandelin, Admir Skodo - E-bok
(9789187263941)
Det här är en fullmatad översikt över världens historia från 1500 till idag. Boken rymmer 500
år som myllrar av liv. Under perioden händer mycket a.
Den svenska förskolan hålls idag fram som ett föredöme i världen. Men vem hade väl för bara
en generation sedan kunnat drömma om att man nu ser det som självklart att barn ska börja
skolan vid ett års ålder? Lärarnas kunskaper om de tidiga barnaårens betydelse för individens
utveckling och lärande har betytt mycket.
19 maj 2017 . Samma år tas världens första 400 kV-ledning i drift, och den sträcker sig hela
vägen från norra Norrland till Hallsberg. 1952 Elnäten i hela Sverige kopplas samman till ett
enda nationellt nät. 1954 Vattenfall tar världens första kommersiella högspända
likspänningskabel i drift, mellan Gotland och fastlandet.
historia, vilket har bidragit till att detta arbete kommer att begränsas till den tidiga bilens
historia, dvs. från första modell till dess att . vilken effekt Henry Ford har haft på världen.
Innehållsförteckning .. Man tror att den första automatiska farkosten tillverkades år 1672 i

Kina av Ferdinand Verbiest som en leksak åt den.
Historia Historien om Liko börjar vid två årtal med 50 års mellanrum. 1929 grundade William
A. Hillenbrand Hill-Rom med drömmen om att föra in hemmet till sjukhusen, det skulle
kännas bekvämt och tryggt att besöka ett sjukhus. 50 år senare, 1979, grundades Liko av
Gunnar Liljedahl som ville visa världen hur man lyfter.
Upptäck historien. Historien om det som vi i dag kallar Sverige innehåller massor av
fantastiska berättelser! Här kan du utforska årtusendena på egen hand. Välj bland våra teman.
Du kan också skapa ditt eget urval genom att välja ”Vår kunskapsbank” nedan. Upptäck
historien.
Sökbart artikelarkiv med över 6000 artiklar ur tidskriften Världens historia från år 2005 och
framåt. Många av artiklarna ligger fritt tillgängliga . Ger information om kommunikationer,
försvar, ekonomi, flaggor och kartor, geografi, politisk ledning och transportväsen i världens
länder. Databasen innehåller också uppgifter om.
Från år 1649 till i dagPå 1600-talet grundades flera järnbruk i Finland. I västra Nyland fanns
omfattande skogar, outnyttjad vattenkraft och goda vattenleder, vilket gjorde området till ett
utmärkt centrum för den finländska järnindustrin. Antskogs bruk grundades kring år 1630 och
bruket i Billnäs år 1641. Fiskars fick sin start år.
19 jul 2008 . i tre dagar. Detta blir startpunkten för den moderna homorörelsen. Pridefestivaler
sätts igång. 1970. Världens första pridefestival. 5 000 homosexuella män och kvinnor
marscherar på gatorna i New York. 1979. Socialstyrelsen avskaffar homosexualitet som
sjukdom efter demonstrationer av RFSL. 1987.
Medan Ingemar radade upp segrar utför världens pister utvecklades sortimentet hos Craft
ytterligare. Förutom de fysiologiska underkläderna hade man sedan länge en strumpa med
patenterad filtsula som eliminerade fuktproblem i skon. Saken var bara den att produkten var
”för bra”. Den höll, med bibehållen funktion, i år.
2 sep 2010 . Vi tycker att det är en självklarhet att det bara finns en enda art av människa på
jorden och att det har varit så den största delen av vår historia. Men två av de nyaste
upptäckterna antyder att för bara 30 000 år sedan så fanns det minst fem olika slag av
människor i världen: De sista Homo erectus på Java,.
De första kontakterna mellan vikingar och kazarerna vid Svarta havet och Kaspiska havet, ett
folk som till stor del bekände sig till judendomen, görs under 700-900-talen. I slutet av 1600talet börjar judar bosätta sig i Sverige men kravet är att man övergår till kristendomen. Under
1700-talet har Sverige liksom övriga Europa.
14 dec 2016 . Här listar vi årtal för några viktiga snilleblixtar i människans historia och annat
som kan vara kul att veta om teknikhistorien. . Celsius temperaturskala, 1742; Svenska
Tabellverket (nuvarande Statistiska Centralbyrån SCB) världens första statistiska myndighet,
1749; British Museum, första offentliga museet,.
Det här är en fullmatad översikt över världens historia från 1500 till idag. Boken rymmer 500
år som myllrar av liv. Under perioden händer mycket av det som mest format och färgat vår
civilisation: världsomseglingar görs, med kolonialismen ritas världskartan om,
naturvetenskapen gör fantastiska framsteg och demokratin.
Enligt treperiodssystemet delas människans historia in i stenåldern, bronsåldern och järnåldern
utefter vilka kvarlämningar som funnits. För ungefär 10 000 år sedan, då människor i olika
delar av världen utvecklade jordbruk, började yngre stenåldern, neolitikum. På jordbruket
följde boskapsskötsel, städer, skrift, stater och.
E-bok:Världens historia i årtal [Elektronisk resurs] : [från 1500 Världens historia i årtal
[Elektronisk resurs] : [från 1500 till i dag]. Omslagsbild. Av: Lundberg, Björn. Av: Sandelin,
Hugo. Av: Skodo, Admir. Utgivningsår: 2014. Språk: Svenska. Hylla: K.4/DR. Medietyp: E-

bok. Förlag: Historiska mediaElib. ISBN: 91-87263-94-7.
Strävan att åter förena dem kom inte förrän efter drygt 400 år, då Socialstyrelsen bildades
1968. Var man än börjar i . Klostren hade alltså utvecklat sin verksamhet i närmare 500 år när
Gustav Vasa med reformationen krossade hela klosterväsendet. Därmed . Som första land i
världen lagstiftade man t.ex. 1816 om att alla.
Trots ett par bidrag från Europa och Asien till kaffets historia under 1900-talet så är det i allt
högre grad USA som är jätten på den internationella kaffemarknaden. År 1920 röstar USA:s
kongress igenom prohibitionen mot alkohol, och försäljningen av kaffe exploderar. 20 år
senare importerar USA 70 procent av världens.
2 jun 2017 . author: Skodo, Admir LU ; Lundberg, Björn LU and Sandelin, Hugo; organization.
National Graduate School of History. publishing date: 2008; type: Book/Report; publication
status: published; subject. History and Archaeology. categories: Popular Science; publisher:
Historiska Media; language: English.
Världens historia i årtal. Lundberg, Björn. 9789185507221. Söker priser. Inga resultat.
Medförfattare Skodo, Admir; DDC 902.02; Utgiven 2008; Antal sidor 331; Storlek 22 cm;
Förlag Historiska media; Stad Lund. Har du denna bok? Annonsera ut den till försäljning här!
Annonsera. 0,00 0,00 0.
Historiska kartor. Vi har en av världens största kartskatter och vi vill gärna dela den med dig.
Självservice. Titta på och beställ kopior av kartor från år 1628 till år 1927. Se broschyr om
tjänsten (pdf) · Till Historiska kartor · Installera bildvisningsprogrammet. I våra digitala arkiv
finns mer än en miljon historiska kartor och de.
2 aug 2015 . För prick 61 år sedan landade det första svenska charterflyget på Mallorca. I sin
bok Charter . I sin bok Charter till solen gör Göran Willis en nostalgisk djupdykning i
charterns historia. Av Helle .. 2007 My Travel och Thomas Cook går samman och blir Thomas
Cook PLC, ett av världens största resebolag.
Skidliftens historia i Sverige är inte mer än 70 år gammal, men linbanornas historia i världen
är betydligt äldre. Den första kända linbanan i Europa byggdes av den holländske arkitekten
Adam Wybe mellan befästningarna i Danzig redan 1634. Åtskilliga berg-, kugg- och linbanor
för industri- och persontransport tillkom på.
Indoeuropéerna, de indoeuropeiska språken och deras utforskande För länge sedan – troligen
för mellan 5 000 och 6 000 år sedan (även om årtalen är mycket . nästan obegriplig betydelse
för Europas, Sydasiens och efter hand hela världens historia, ett språk som inte ägde någon
skrift, inte efterlämnade några direkta.
Världens historia i årtal (2013). Omslagsbild för Världens historia i årtal. [från 1500 till i dag].
Av: Lundberg, Björn. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Världens historia i årtal.
Bok (1 st) Bok (1 st), Världens historia i årtal; DAISY (1 st) DAISY (1 st), Världens historia i
årtal; E-bok (1 st) E-bok (1 st), Världens historia i.
12 jun 2015 . Ett relativt milt apvirus som kallades "siv" muterade och utvecklade sig till "hiv"
cirka 1910. Läs om hiv-historien här.
7 mar 2011 . På ett år har antalet användare ökat med 600 procent. Webbplatserna har nu 130
000 besök varje månad, varav enbart i Sverige cirka 30 000 besök. Magasinet Världens
Historia har på rekordtid blivit tidningshusets näst största med en upplaga på 120 000 i sex
länder. Bonnier Publications har hittat en.
Sveriges riksbank, eller Riksbanken som den kallas i dagligt tal, är världens äldsta centralbank.
Riksbanken har en 350 år lång historia att berätta. Banken håller stånd mot Karl XII,
finansierar frihetstidens krig, figurerar i mordet på Gustaf III, konkurrerar med A.O.
Wallenberg, tvingas in i Kreugers affärer, reglerar.
Från grossist till Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. I dag även del av Saint-Gobain,

världens ledande byggkoncern. Följ med på en resa genom Dahls historia genom vår
jubileumsfilm – i år fyller vi ju 100 år!
Slavhandel och koloniseringen blev också utan att de visste det början på rasismens historia.
Visserligen hade rasism förekommit innan det här och skulle förekomma många år efter
också, men här tar man det ett steg längre och rasismen blir nu något hemskare än vad det
varit innan. 3. Spanska Inkvisitionen. Ferdinand.
Returpacks och Pantameras historia. . Historia. Vi bidrar till ett hållbart samhälle genom att
skapa världens bästa pantsystem. Sverige har länge varit ett föregångsland för returnering av
tomflaskor och burkar. . År 2006 infördes en lag som säger att förpackningar med
konsumtionsfärdig dryck måste ingå i ett pantsystem.
År 1911 byggde NIVEA ett helt företag kring hudvård. Nu, 100 år senare, kan du läsa våra
berättelser och upptäcka vår historia. . Vi arbetar med över 50 inrättningar världen över för att
säkerställa att våra produkter är anpassade för din hud. På vårt huvudkontor i Hamburg har vi
till och med satt upp ett eget laboratorium för.
22 dec 2009 . Lista på årtal och reformer som rör RFSU:s arbete. . från polisen. Kondomer
börjar säljas på bensinstationer och i kiosker. Kampanjen ”Ikväll får 107 svenskar gonorré”
inleds och får ett fantastiskt gensvar. Gonorrésiffrorna börjar dala och som enda land i världen
lyckas Sverige minska smittspridningen.
Historia. Denna sida handlar om jämställdhetshistoria. Hur har jämställdheten utvecklats under
modern tid? Här följer en kort sammanfattning från 1900-talet till vår tid. . Under 30-talet råder
lågkonjunktur och en ekonomisk kris drabbar världen, med ökad arbetslöshet och extremt
låga födelsetal som följd. Politiska.
År 1856 startade Wallenberg Sveriges första privatbank och blev landets första riskkapitalist.
Ända sedan dess har banken präglats av hans . 1996 blev S-E-Banken en av världens första
banker att lansera en komplett internetbank för privatpersoner. 1998 började banken verka
under namnet . Se filmen om vår historia.
31 okt 2017 . Följ med Tobias Svanelid och historieprofessorn Kristian Gerner till Sankt
Petersburg och spåren efter Oktoberrevolutionen för 100 år sedan. Oktoberrevolutionen 1917
beskrivs idag oftare som en statskupp, men kom att få avgörande konsekvenser för världens
historia. Dagens Ryssland har problem med.
Reformatorn Olaus Petri dör, 59 år gammal. 1553, Vallanläggning och befästningsarbeten på
Kalmar slott i huvudsak färdigställt. 1554, Första kaffehuset i Konstantinopel (Istanbul)
öppnar. Ryska kriget startar. 1555, Krig mot Ryssland. Finland härjas svårt. Fred 1557. 1556,
Världens största jordbävning i Shaanzi, Kina, ca.
17 apr 2017 . Världens kraftigaste jordbävningar. . Här är en lista över världens 5 kraftigaste
jordbävningar sedan år 1900, rangordnade efter deras magnitud (momentmagnitud). .. Dessa
tre stora jordbävningar hade endast varit förskalv till vad som nu kom - den kraftigaste
jordbävningen i vår moderna historia.
Join Pearltrees, it's quick and it's free. Join Pearltrees. Log in. Världens historia del 17 Vikingatiden. Historiepolisen: Leif Eriksson. Filmer för sfi. Odens rike: Ragnarök.
Vikingatiden. Vikingapyssel och kalas | Goodies. Vikingarna - fakta. Vikingar - Historiska.
Vikingarna. Vikingasvärd. Vikingar (LättLäst). VIKINGAR. 164. 39.
Över 50 år av ständig utveckling och expansion har gjort oss till Nordens största och mest
omtyckta hotelloperatör.
Ungefär 1 500 år före vår tideräkning började människorna i Sverige tillverka saker av
metaller och brons. Denna tid kallas . I svensk historia har tidsgränsen för medeltiden satts
från cirka år 1000 till och med 1520-talet. Innan kristendomen kom till . Under 1500-talet
hände det viktiga saker i världen. Columbus reste till.
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