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Beskrivning
Författare: Lars Ilshammar.
Det pågår en politisk och ekonomisk kamp om vilken roll nätet och den nya tekniken ska
spela i våra liv. Vi behöver bara nämna laddade och för den stora allmänheten kanske inte
alltid helt glaskara begrepp som p2p, fildelning, "creative commons", linux eller PuL för att det
för det för den insatte står klart att ett stort antal slag som rör det gemensamma minnet ännu
utkämpas. Ingenting är ännu avgjort.
I 404 belyser historikern Lars Ilshammar och författaren Ola Larsmo några av de stora
framtidsfrågorna som den digitala revolutionen fört med sig.

Annan Information
30 sep 2009 . 404 – utflykter i glömskans landskap är en fortsättning av historikern Lars
Ilshammars och författaren Ola Larsmos bok net.wars från 1997. 404 är ett felmeddelande på
Internet: sidan kan inte visas. Just felmeddelandet i form av glömskan är det tema boken
arbetar kring för att skildra nätets framtid. Upplagd.
Pris: 141 kr. övrigt, 2005. Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken 404 - Utflykter i glömskans
landskap av Lars Ilshammar, Ola Larsmo (ISBN 9789173891899) hos Adlibris.se. Fri frakt.
30 jun 2005 . Den 1 juli, samma dag som den lag som förbjuder fildelning träder i kraft i
Sverige, kommer boken ”404 - utflykter i glömskans landskap”, av Lars Ilshammar och Ola
Larsmo. I den belyser de båda några av de framtidsfrågor som den digitala revolutionen fört
med sig. Boken beskrivs i ett pressmeddelande.
404 (2005). Omslagsbild för 404. utflykter i glömskans landskap. Av: Ilshammar, Lars. Språk:
Svenska. Klicka för att sätta betyg på 404. Reservera. E-bok (1 st), 404 E-bok (1 st) Reservera.
Markera:.
404 - Utflykter I Glömskans Landskap PDF First Camp Tylösand.
3,741.00 kr. Till butik · Creative Business : 10 rules to help you build a business your way ·
Plusbok. 133.00 kr. Till butik · Creative Nielsén Tobias;Creative Business - 10 Rules .
Ginza.se. 170.00 kr. Till butik · 404 - Utflykter i glömskans landskap · Plusbok. 120.00 kr. Till
butik · Ilshammar Lars;404 - Utflykter I Glömskans L..
1 jul 2005 . Lars Ilshammar (bilden till vänster) och Ola Larsmo (till höger) pekar i den ny
boken "404 - Utflykter i glömskans landskap" på de andra krafterna, de som vill stänga eller
begränsa tillgången till information - skydda den med patent- och upphovsrättslagar och
proprietära system. Och stängarna är faktiskt.
Uppföljaren till Netwars Det pågår en politisk och ekonomisk kamp om vilken roll nätet och
den nya tekniken ska spela i våra liv. Vi behöver bara nämna laddade oc.
10 apr 2017 . Titel: 404 - Utflykter i glömskans landskap. Författare: Lars Ilshammar, Ola
Larsmo. Förlag: Atlas ISBN: 9789173891899. Ingen ordning är objektiv. Drömmen om
biblioteket — Bibliotekens demokratiska uppgift. Den digitala landhöjningen. Utdrag ur boken
återfinns f.t. på internet (oktober 2005). Att gömma.
404 : utflykter i glömskans landskap.pdf – (EUR 0.00); 404 : utflykter i glömskans
landskap.epub – (EUR 0.00); 404 : utflykter i glömskans landskap.txt – (EUR 0.00); 404 :
utflykter i glömskans landskap.fb2 – (EUR 0.00); 404 : utflykter i glömskans landskap.doc –
(EUR 0.00); äänikirja Hinta: 404 : utflykter i glömskans.
Pris: 124,-. øvrig, 2005. Sendes innen 1‑4 virkedager.. Kjøp boken 404 - Utflykter i glömskans
landskap av Lars Ilshammar, Ola Larsmo (ISBN 9789173891899) hos Adlibris.com. Fri frakt
fra 299 kr.
404 (2005). Omslagsbild för 404. utflykter i glömskans landskap. Av: Ilshammar, Lars. Språk:
Svenska. Klicka för att sätta betyg på 404. Hylla: Bv/DR. E-bok (1 st) E-bok (1 st), 404.
Markera:.
19 okt 2005 . Kommentar | It-utvecklingen Är den nya informationstekniken fortfarande
politiskt intressant? Det är kanske tveksamt. När Ola Larsmo och Lars Ilshammar i sin senaste
bok, ”404. Utflykter i glömskans landskap” (Atlas), analyserar it-utvecklingen de senaste åren
märks att tekniken nu genomtränger.
Det är en vacker rörelse i denna symbolik, båtens färd genom landskap och scenerier med
människor, motsättningen är verkningsfull mellan det genre- artade i .. 1 Av solträdet gör han

symbolen för allt stort som skett, men i månträdet susar prasslet från dödens blommor,
skvalpet från dess mörka flod och glömskans allt.
9789173891899. 404 utflykter i glömskans landskap. ADLIBRIS. 141 kr . glömskans bibliotek
en essä om demen? vansinne litteratur av ulf karl olov nilsson. PLUSBOK. 183 kr. Click here
to find .. stockfoto typisk toskana landskap med cypress k12710293 sök stock images poster
fot. FOTOSEARCH. 1100 kr. Click here.
2 maj 2015 . Där växte Sixten upp i ett idylliskt landskap med blommande ängar, gröna hagar
och lummiga ekdungar intill en vacker sjö. Här formades tidigt ... De tyckte om att göra längre
utfärder och gå på romantiska utflykter i den vackra naturen och i de små byarna i närheten av
Svendborg. I det romantiska och.
Ilshammar, L & Larsmo, O (2005) 404 – Utflykter i glömskans landskap. Atlas.
IDABC/ePractice.eu/EC (2008) EU: eGovernment in the European countries. April. 2008.
IDABC/ePractice.eu/EC (2008b) eGovernment in Sweden. eGovernment Factsheets. Jan 2008,
ver 9.0. Janssen, M & van Veenstra A F (2005) ”Stages of.
1 dec 2010 . m.m. på platsen i Nådendal och skapade sålunda ett minneslandskap där. För dem
.. medeltida brevmaterial etc.,404 har inte heller undgått att notera att birgittinerklostret först
anlades på bl.a. Helgås mark i .. gen, eftersom kardinalen gjorde en utflykt till S:t Maries kyrka
och prästgården.1044. År 1933.
404: Utflykter i glömskans landskap (Stockholm: Atlas. se Lars Ilshammar & Ola Larsmo. Är
svensken människa? – Gemenskap och obero ende i det moderna Sverige (Stockholm:
Norstedts. 2010]. 46 . 2010). University of London.wordpress. 2010].
2005).se/artikel/2009/02/20/nagra-teser-om-varfor-pirate-bay-blev-sa-stort.
29 nov 2006 . Jag associerar till boken 404 -Utflykter i glömskans landskap av Ola Larsmo och
Lars Ingelstam, som jag skrivit om i ett tidigare blogginlägg, se trackback. Det är stora
samhällsförändringar som sker och det är viktiga politiska ställningstaganden som måste
göras, som har att göra med demokrati,.
Utbygg- naden går för långsamt och det saknas en nationell politik för datori- seringsfrågor.
Dessutom hotas nätet allt mer av odemokratiska, kommersi- ella krafter. Den bredsidan
leverarade historikern Lars Ilshammar och författaren Ola Larsmo 1997 i boken net.wars , och
i uppföljaren 404 : utflykter i glömskans landskap.
3 aug 2005 . BOK Lars Ilshammar och Ola Larsmo: 404. Utflykter i glömskans landskap.
Atlas.
Medverkar gör Lars Ilshammar (medförfattare boken 404 - utflykter i glömskans landskap),
Palle Torsson (Piratbyrån), Hillevi Larsson (riksdagsledamot, S, sitter i Lagutskottet), Mika
Sjöman (piratpartiet, medieansvarig), Henrik Pontén (Jurist på Antipiratbyrån). Som
samtalsledare fungerar Kajsa Klein (doktorand på JMK).
31 jul 2005 . . obegriplig Regeringen negligerar it:s betydelse för effektivisering av den
offentliga sektorn och tillväxt för Sveriges ekonomi. Den kritiska salvan avlossas av
författaren Ola Larsmo och historikern Lars Ilshammar, som skrivit en ny bok om it-Sverige
med titeln Error 404 - Utflykter i glömskans landskap.
Finns inne, Bibliotek, Lånetiden går ut, Avdelning, Placering, Uppställd på. Ja (1 av 1),
Kungsholmens bibliotek, Vuxen, Hylla, Bv: Ilshammar, Lars, Öppettiderfor Kungsholmens
bibliotek. måndag10:00 - 19:00; tisdag12:00 - 19:00; onsdag10:00 - 19:00; torsdag10:00 - 19:00;
fredag10:00 - 18:00; lördag12:00 - 16:00.
404 : utflykter i glömskans landskap. av Lars Ilshammar & Ola Larsmo. Uppföljaren till
Netwars Det pågår en politisk och ekonomisk kamp om vilken roll nätet och den nya tekniken
ska spela i våra liv. Vi behöver bara nämna laddade och för den stora a .
404 : utflykter i glömskans landskap / Lars Ilshammar, Ola Larsmo Ilshammar, Lars, 1959-

67/22039, 2005, Bok eller småtryck 1 av 1. Citizen Schein / red.: Lars Ilshammar, Pelle
Snickars & Per Vesterlund Q 2267, 2010, Bok eller småtryck 1 av 1 · ABF hundra år : och
sedan? / red. Lars Ilshammar 08/3105 / REF 2:3:A, 2012.
ebok. Studentlitteratur AB, 2010-04. ISBN 9789144063799. Journalistik, nätet och maktens
ordningar · Olsson, Anders R Karlsson, Michael Ilshammar, Lars Pocket. Institutet för
Mediestudier, 2007. ISBN 9789197691611. 404 - Utflykter i glömskans landskap : utflykter i
glömskans landskap · Ilshammar, Lars Larsmo, Ola
404 : utflykter i glömskans landskap av Ilshammar, Lars.
1 jul 2005 . . obegriplig Regeringen negligerar it:s betydelse för effektivisering av den
offentliga sektorn och tillväxt för Sveriges ekonomi. Den kritiska salvan avlossas av
författaren Ola Larsmo och historikern Lars Ilshammar, som skrivit en ny bok om it-Sverige
med titeln Error 404 - Utflykter i glömskans landskap.
LIBRIS titelinformation: 404 : utflykter i glömskans landskap / Lars Ilshammar, Ola Larsmo.
404 [Elektronisk resurs] : utflykter i glömskans landskap, Bv/DR, 2005, E-böcker. 13 i Halland
: en antologi med 8 författare och 5 konstnärer som i ord och bild skildrar sitt landskap, Ncbb
HALLAND, 1970, Text. Joner, Tone Bergli · Akvarell lekande lätt, Ie, 2002, Text. Barndomens
landskap : dikter om barnet och barndomen.
Mål. Efter genomgången kurs förväntas studenten ha uppnått: - omfattande kunskaper om
ABM-institutionerna; såväl deras historiska utveckling som deras nutida roller och funktioner kunskaper om de vetenskapliga discipliner som ryms inom ABM-fältet och om
problemställningar och teorier inom området - kunskaper om.
21 dec 2009 . “För att bygga ett stabilt samhälle som består över tiden måste människan kunna
samla och bevara kunskaper i beständig form”, skriver Lars Ilshammar och Ola Larsmo i den
dystopiska boken “404 – Utflykter i glömskans landskap”. 404 är den felkod som visas när
den webbsida man söker efter inte kan.
404 - Utflykter i glömskans landskap PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: Lars Ilshammar.
Uppföljaren till Netwars. Det pågår en politisk och ekonomisk kamp om vilken roll nätet och
den nya tekniken ska spela i våra liv. Vi behöver bara nämna laddade och för den stora
allmänheten kanske inte alltid helt glaskara.
30 maj 2015 . . desto bättre och hållbarare har lagringsmetoderna och informationsbärare
faktiskt varit." Vad kommer framtidens arkeologer att finna, om sisådär låt oss säga 1 500 år,
när de gräver ut information från vår tidsålder? Ingenting? (Källa: 404 - Utflykter i glömskans
landskap. Ilshammar och Larsmo. Atlas)
159.00 kr; Rudberg Denise;När Klockan Slår Fem 269.00 kr; Britten;A Ceremony Of Carols/etc
(King's C.C.) 69.00 kr; ;Fixapart Gångstavar med stegräknare 299.00 kr; Ilshammar Lars;404 Utflykter I Glömskans L. 139.00 kr; ;Batteri GP Super Alkaline Size AA, LR6, 1.5V (16 99.00
kr; Led Zeppelin;Stairway to heaven - Live.
Lars Ilshammar & Ola Larsmo, 404: utflykter i glömskans landskap (Stockholm. 2005). 17.
Mark Helprin, Digital barbarism: a writer's manifesto (New York 2009);. Nicholas Carr, The
shallows: what the Internet is doing to our brains (New York. 2010); Susan Greenfield cit. i
Kevin Donnelly, ”Digital age is dumbing down.
21 apr 2009 . En uppföljning 404 – Utflykter i glömskans landskap utkom 2005 och fortsatte
diskussionen om demokrati, kulturellt kapital och makten över nätet. Internationellt finns
också forskare som Henry Jenkins eller Lawrence Lessig som diskuterar medieutveckling och
kulturell produktion i perspektiv av teknikens.
404. Utflykter i glömskans landskap. Ilshammar, Lars. / Larsmo, Ola. Used. Quantity
Available: 1. From: Antiquaria Bok & Bildantikvariat AB (Göteborg, Sweden). Seller Rating: ·
5-star rating · Add Book to Shopping Basket. Price: US$ 13.67. Convert Currency. Shipping:

US$ 21.43. From Sweden to U.S.A.. Destination, Rates.
Insiders. Per Agerman Author Annelie Östlund Author (2012). cover image of 404--Utflykter i
glömskans landskap. 404--Utflykter i glömskans. Lars Ilshammar Author Ola Larsmo Author
(2010). cover image of Alla är vi kritiker · Alla är vi kritiker. Thomas Anderberg Author
(2010). cover image of Folkbildning i vår tid.
Pris: 114 kr. E-bok, 2010. Laddas ned direkt. Köp 404 - Utflykter i glömskans landskap av
Lars Ilshammar, Lars Ilshammar, Ola Larsmo, Ola Larsmo på Bokus.com.
404 (2005). Omslagsbild för 404. utflykter i glömskans landskap. Av: Ilshammar, Lars. Språk:
Svenska. Klicka för att sätta betyg på 404. E-bok (1 st) E-bok (1 st), 404. Markera:.
allt ner i glömskans djupa brunn och mycket blir svårt att förstå för kom- mande generationer.
Vi vet alla hur ... vi gjorde en vårutflykt till det nyöppna- de Fotografiska museet i Stockholm.
Vid psykologiska institutionen i .. halländska landskapet, de hämtade stoff från drömmar och
minnen och hade ett starkt intresse för det.
Ilshammar, L., & Larsmo, O.,404: utflykter i glömskans landskap. [Johansson, M.]. . . . . . . . .
.........................................................................
. . . . . . . 5:40. Ingression P., & Järvelin, K., The Turn: Integration of Information Seeking and
Retrieval in Context [Sundin, O.].
Bibliografi (urval)[redigera | redigera wikitext]. net.wars (1997, tillsammans med Ola Larsmo);
Gudh giwi ath the godha matte dryghara wara : liv och tro i Riseberga kloster (Monografi,
1997); Offentlighetens nya rum : teknik och politik i Sverige 1969-1999 (Avhandling, 2002);
404 - utflykter i glömskans landskap (2005,.
6 dec 2015 . Lars Ilshammar & Ola Larsmo. LADDA (läs) BOK 404 : utflykter i glömskans
landskap PDF: 404 : utflykter i glömskans landskap.pdf. Uppföljaren till Netwars Det pågår en
politisk och ekonomisk kamp om vilken roll nätet och den nya tekniken ska spela i våra liv.
Vi behöver bara nämna laddade och för den.
Boken sålde väldigt bra, och tycks fortsätta att bli flitigt utlånad på biblioteken, men vi i
Piratbyrån började efterhand uppleva att dess argument kring fildelning var överspelade, så
valborg 2007 anordnade vi ett bokbål. Arbetaren, 31/2005. Recension av Lars Ilshammar &
Ola Larsmo: 404 – utflykter i glömskans landskap.
Lars Ilshammer & Ola Larsmo, "404 - Utflykter I Glömskans Landskap" (2005) Till skillnad
från många andra räds jag inte läsa tidningar och böcker av meningsmotståndare och diverse
förvirrade organisationer. Det är därför jag med nyfikenhet ger mig i kast med den här boken
(utgiven på Atlas förlag) Författarna gav 1997.
Tillsammans med Ola Larsmo har han publi- cerat ”net.wars” (1997) och ”404 - utflykter i
glömskans landskap”. (2005). KRISTINA MATTSSON är journalist och författare. 2008
utkom re- portageboken ”De papperslösa och de aningslösa” för vilken hon fick stiftelsen
natur och Kulturs stora pris Johan Hanssonpriset. Hennes.
. föreningarna och tidskrifterna) har stor erfarenhet av att samverka och gör det redan i olika
nätverk. Delvis nya aktörer som Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek bidrar med sina
kontaktytor och stabila organisationer. Arwid Lund. Världsbiblioteket. 4 Ilshammar, Lars och
Larsmo, Ola, 404 : utflykter i glömskans landskap.
8 apr 2005 . Åtta år efter succén med net.wars kommer den nya boken 404 - Utflykter i
glömskans landskap. Dagens politiker har abdikerat från rollen som goda samhällsbyggare,
hävdar it-debattörerna Lars Ilshammar och Ola Larsmo. Det skriver Ny Teknik om idag.
"Under hösten och vintern kommer vi att på denna.
8 apr 2005 . Åtta år efter succén med net.wars är det dags för nya boken ”404 – Utflykter i
glömskans landskap”. Dagens politiker har abdikerat från rollen som goda samhällsbyggare,

hävdar it-debattörerna Lars Ilshammar och Ola Larsmo. Boken kommer ut senare i vår, men
finns redan nu att läsa på nätet.
404 - Utflykter i glömskans landskap is the best book of this month. Author: Lars Ilshammar,
Ola Larsmo; Binding: Encuadernación desconocida; Brand: Edition: Not Available; Publication
Date: 2010-11-01; ISBN: 9173891983; Publisher: Atlas; Studio: Atlas; Number Of Pages: Not
Available; Price: Continue reading.
Jämför priser på 404 - Utflykter i glömskans landskap, läs recensioner om Böcker. Använd vår
tjänst för att göra det bästa köpet av 404 - Utflykter i glömskans landskap.
2 maj 2015 . Där växte Sixten upp i ett idylliskt landskap med blommande ängar, gröna hagar
och lummiga ekdungar intill en vacker sjö. Här formades tidigt ... De tyckte om att göra längre
utfärder och gå på romantiska utflykter i den vackra naturen och i de små byarna i närheten av
Svendborg. I det romantiska och.
13 sep 2016 . I Lars Ilshammars och Ola Larsmos bok 404 – Utflykter i glömskans landskap,
utgiven 2005 på det radikalt inriktade bokförlaget Atlas, kritiseras staten för att i alltför hög
utsträckning överlåta nödvändiga it-satsningar till marknaden och privata initiativ. De
påminner om hur statlig passivitet när det gällde.
29 apr 2005 . Åtta år efter succén med net.wars kommer den nya boken 404 - Utflykter i
glömskans landskap. Dagens politiker har abdikerat från rollen som goda samhällsbyggare,
hävdar it-debattörerna Lars Ilshammar och Ola Larsmo. Det skriver Ny Teknik om idag.
"Under hösten och vintern kommer vi att på denna.
. Speglingar av Småland · Aldrig kommer duvungar blå utav korpäggen vita : skillingtryck om
brott och straff 1708-1937 · Marias docka · Flyktväg · Så lyfter du fram styrkorna hos barn
med ADHD : aktivitetsboken : 101 sätt att omvandla barns svårigheter till styrkor · Huset · 404
- Utflykter i glömskans landskap · Pojkarna.
8 feb 2016 . Ilshammar, L & O Larsmo (2005), 404 – Utﬂykter i glömskans landskap.
Stockholm. Informations- och kommunikationssystem. Rapport från Teknisk Framsyn, panel.
5, IVA 1999. Irvine, J & B Martin (1984), Foresight in Science: Picking the Winners. London.
Irvine, J & B Martin (1989), Research Foresight:.
För något år sedan varnade Lars Ilshammar och Ola Larsmo, två IT-debattörer som står nära
socialdemokratin, för att samhällelig minnesförlust kan bli en följd av digitaliseringen. I deras
läsvärda essäsamling 404: Utflykter i glömskans landskap talade de om “kampen mot
alzheimersamhället” som en angelägen uppgift.
Onsdagen den 8 februari, kl 18:00. Fildelarna – de nya radikalerna. Det pågår ett krig på
nätet… – Medverkande bl a Lars. Ilshammar, aktuell med boken 404 – utflykter i glömskans
landskap (tillsammans med. Ola Larsmo) och Palle Torsson, Piratbyrån. Seminariet arrangeras
i samarbete med. Arena. Lokal: ABF Stockholm.
22 jun 2005 . Men även svenska myndigheter kan agera bromsare. Så satte DI år 2001 på
petiga grunder p för KBs Kulturarwprojekt, som gick ut på att samla in landets. Fakta.
Brandfackla om svensk it-politik. Titel: 404. Utflykter i glömskans landskap. Författare: Lars
Ilshammar och Ola Larsmo. Förlag: Atlas 2005.
Mitt förflutnas landskap. Alexandra Fuller Pocket. 2003. Wahlström & Widstrand 7 ex från 8
SEK. 404 - Utflykter i glömskans landskap. Lars Ilshammar - Ola Larsmo Bok. 2005.
Bokförlaget Atlas 1 ex 89 SEK. Det levande landskapet i Sverige Sten Selander Inbunden.
1987. Institutionen för växt- och miljövetenskaper 5 ex.
MEDLARS. . Medicinsk informationssökning.
2 dec 2005 . Tillsammans med Lars Ilshammar har han skrivit en bok, 404 - utflykter i
glömskans landskap. Där beskriver de biblioteket som en skärningspunkt "där två olika idéer
om den digitala kommunikationens moderna 'nytta' möts och bryts". Den ena idén är den

klassiskt marknadsekonomiska som ser information.
'4'404 .. lingar »Svenskt Skämtlynne» det finns gott om bygdemålshisto- rier från skilda
landskap ock även från olika socknar i såväl norra som södra Kalmar län. Av Kalmarmål har
jag emellertid . glömskan, innan den alltför mycket uppblandats med riksspråk- liga element,
vilken upplösningsprocess sker i allt snabbare.
23 okt 2017 . Jag bär den i handen hela dagen som en vän, innan jag sedan sent på
eftermiddagen, på en helt annan plats i landskapet, slänger den ifrån mig, djupt . likt schakt i
en annars kompakt och högrest skog, där min familj åkte hit eller dit i bilen på väg till eller
från våra angelägenheter, semestrar, helgutflykter,.
. på 1990-talet, se Lars Ilshammar & Ola Larsmo, 404: Utflykter i glömskans landskap
(Stockholm: Atlas, 2005). 52. Niclas Strandh, ”Därför uppstod Pirate Bay just i Sverige”
Newsmill 20/2, 2009 – http://www.newsmill.se/artikel/2009/02/20/nagra-teser-om-var- forpirate-bay-blev-sa-stort [senast kontrollerad 30/6, 2010]. 53.
22 jul 2005 . Förblindad och tillvand, som alla nätanvändare, av alla försäljare som ropar på
cyberspacetorget, var det länge sen jag tänkte i så utopiska banor som Lars Ilshammar och Ola
Larsmo i debattboken 404 - Utflykter i glömskans landskap. Fastän allt fler är beroende av IT i
sin vardag är frågan liksom död.
"Swede Hollow" är en ravin mitt i St Paul, Minnesota. Idag är den öde. Men vid sekelskiftet
1800--1900 bodde mer än tusen svenskar i en slum som stadens myndigheter beskrevs som ett
pesthål. Barnadödligheten var hög, döden i arbetsolyckor likaså. Här samlades några av den
miljon svenska migranter som aldrig.
Kurslitteratur. Ben Mhenni Lina Tunisian girl = : [Bunayyah tūnisīyah] : en bloggares
berättelse om den arabiska våren. Helsingborg : Sekwa : 2012 : 57 s. : ISBN: 978-91-86480-288. Obligatorisk Se bibliotekskatalogen Album. 404 : utflykter i glömskans landskap.
Ilshammar Lars, Larsmo Ola Stockholm : Atlas : 2005 : 156 s.
landskap för oss.30. I denna fokusering på de konkreta och återkommande detaljerna och på
de attityder som förefaller att forma landskapen vi ställs inför delar min avhandling fokus med
Jean- .. medvetande och sin dikt då han skapar.171 Glömskan kommer främst till uttryck i en
.. är förlorad, uppfångad, trygg.404.
Från vått till torrt och från smått till stort – förändringar i odlingssystem och landskap de
senaste hundra åren, Margareta Ihse . .. den kollektiva glömskan i samhället, som ofta kan
vara förödande när individualismen breder ut sig. ... själv.2 Jag kommer att göra några
utflykter till etnologi, historia och ekonomisk histo-.
Uppföljaren till Netwars Det pågår en politisk och ekonomisk kamp om vilken roll nätet och
den nya tekniken ska spela i våra liv. Vi behöver bara nämna laddade och för den stora
allmänheten kanske inte alltid helt glasklara begrepp som p2p, fildelning, "creative commons",
Linux eller PuL för att det för den insatte står klart.
Utflykter i glömskans landskap, en text av Lars Ilshammar och Ola Larsmo som bland annat
tar upp det som författarna kallar för en paradox i vårt moderna in- . (1995), Arkivvetenskap.
6 Su-Shing Chen (2001) The Paradox of digital preservation. 7 Ilshammar, Lars & Ola Larsmo
(2005), 404: Utflykter i glömskans landskap.
Lars Ilshammar &amp; Ola Larsmo - 404 : utflykter i glömskans landskap, e- · Lars Ilshammar
&am. 404 : utflykter i glömskans landskap. e-kirja. 14,90€. Suzanne Påhlman (red.) - Världens
eko : en antologi om miljö- och. Suzanne Påhlman (. Världens eko : en antologi om miljö- oc.
e-kirja. 14,90€. Josefine Adolfsson (red.
30 jul 2005 . Previous Posts. 404 - Utflykt i glömskans landskap · Bra bok! ”Queen of the
damnd” · Änglar och demoner · En historia om läsning · Lula · Illusionernas bok · Klockan
klämtar för dig · Fysik + filosofi! Tankar runt Det andra könet · Powered by Blogger.

. universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares
inställningar. Du är här. Start › Sök › Publikationer. 404 : utflykter i glömskans landskap. This
page in English. Författare: Lars Ilshammar; Ola Larsmo. Avdelning/ar: Archive Science-lupobsolete. Publiceringsår: 2005. Språk: Svenska.
26 mar 2010 . 404 – utflykter i glömskans landskap är en fortsättning av historikern Lars
Ilshammars och författaren Ola Larsmos bok net.wars från 1997. 404 är ett felmeddelande på
Internet: sidan kan inte visas. Just felmeddelandet i form av glömskan är det tema boken
arbetar kring för att skildra nätets framtid.
Jämför priser på 404 - Utflykter i glömskans landskap (Övrigt format, 2005), läs recensioner
om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av 404 - Utflykter i glömskans
landskap (Övrigt format, 2005).
landskapsarkitekten aktivt söker en förståelse för de omvandlingar som sker för att kunna inta
nya förhållningssätt, och våga utmana .. Mellanrum: Madrid. Utflykt: Barcelona 22@.
Aktiverat mellanrum: LABO .. http://www.otromadrid.org/abierto/leer.php?id=404; 2005-0422. 27. Klein, 2000, s. 378. 28. Sadler, 1999, s. 15 ff.
Detta var särskildt fallet i den s. k. Uleå Erämark, eller nuvarande Kajana län, som derföre
ännu i Gustaf Wasas tid kallades Lappmark, ehuru der åtminstone .. 404 ff.). Råg har man
blott en och annan gång försökt odla, men sådant har alltid skett med mindre fördel än
odlingen af korn. Bättre har hampan lyckats, de få.
21 dec 2005 . Han avslutade sin utflykt i den svarta ameri- . Landskap och naturmotiv i ett mer
eller mindre abstraherat och fragmenterat måleri med romantiska förtecken utgör en stark
tendens i konsten under 1980- talet. Inte minst i den nordiska .. Peter Cornell har utvecklat
denna analogi i essän ”I glömskans och.
Besök i glömskan. - (RiR-TV ; 41, 1974, h. 25, s. 6-7). [Werner Aspenström diskuterar kring
sin pjäs Aja, sa gammal ar jag inte. med anledning av TV-1 teaterns .. [utg.] Inge och Ritva
Jonsson. 1966, s. 54. -. 404. Frestel sen. [Dikt.] Ingår i : Rödan guld / samrnanstalld av Kaj
Beckman ; illustrerad av Per. Beckamn. 1969, s.
. weekly 0.4 https://www.smakprov.se/bok/404--utflykter-i-glömskans-landskap/larsilshammar/isbn/9789173891981 weekly 0.4 https://www.smakprov.se/bok/dansen-kringguldkalven-så-förändrades-sverige-av-börsbubblan/björn-elmbrant/isbn/9789173892001
weekly 0.4.
färliga sekunder rusar vi dubbelt fortare, virvlar förbi – innan händelselösheten är där igen,
lika plötsligt, och enformigt för- evigar landskapet. Jag har försökt läsa en stund, jag har
försökt skriva, .. motstå glömskans tyngdlag, låta gestalterna glida och försvin- .. utflykt mot
morgonrodnaden (eller ett högmod, eller en annan.
sultat! Bildmaterialet i Det stærke folkebibliotek är samlat och utvalt av Per Nyeng, tidigare redaktör för Bibliotek 70 och Bibliotekspres- sen. Bente Knudsen länsbibliotekarie i Skåne. Lars
Ilshammar, Ola Larsmo. 404: utflykter i glömskans landskap. Atlas, 2005. För sju år sedan gav
it-debattörerna Lars. Ilshammar och Ola.
1 jul 2005 . Pris: 129 kr. Övrigt, 2005. Finns i lager. Köp 404 - Utflykter i glömskans landskap
av Lars Ilshammar, Ola Larsmo på Bokus.com.
8 jul 2005 . Det pågår en politisk och ekonomisk kamp om vilken roll nätet och den nya
tekniken ska spela i våra liv. Vi behöver bara nämna laddade och för den stora allmänheten
kanske inte altid helt glasklara begrepp som p2p, fildelning, "creative commons", linux eller
PuL för att det för den insatte står .
16 dec 2005 . Titel: 404 – utflykter i glömskans landskap. Författare: Lars Ilshammar och Ola
Larsmo Förlag: Atlas. Brännheta IT-frågor. Känns det nu, ett par år efter att IT-bubblan
sprack, fräscht med en bok som diskuterar Internet och datorernas roll i samhället? I högsta

grad, vill jag påstå. Allt har ju precis börjat på.
Jämför priser på 404 – utflykter i glömskans landskap, läs recensioner om Böcker. Använd vår
tjänst för att göra det bästa köpet av 404 – utflykter i glömskans landskap.
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