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Dette interessante stykke svensk industri- og designhistorie er fortalt levende og detaljeret af en række erfarne
fagfolk på området En særlig kvalitet i teksten er indskudte faktabokse, der omhandler betydende fagpersoner
og ejere i fabrikkens historie, lokaliteter, produktionsformer og særlige produkter m.v. Dermed kan bogen
anvendes både som opslagsværk og til sammenhængende læsning som en omfangsrig og detaljeret fagbog.«
Keramiske noter »Genom välskrivna och innehållsrika texter samt ett gediget bildmaterial får läsaren ta del
av ett rikt kulturarv Boken bör vara av stort intresse för till exempel verksamma inom museivärlden. Flera
användbara register ingår.« BTJ År 1726 startade tillverkningen av porslin på Rörstrands slott i Stockholm.

Porslinsfabrikens framgångar började med de första blåmålade mönstren och rokokons mångfärgade,
blomsterdekorerade fajanser.

Stora boken om rymden är full av fantastiska bilder med 3Deffekter se galaxer planeter stjärnor och
rymdfarkoster illustrerade med större detaljrikedom än någonsin förut.Stora boken om rymden är ett

spännande uppslagsverk över rymdresor Big Bang teleskop och galaxer långt långt borta.Boken innehåller
allt du någonsin velat veta om . Rörstrand Museum Rörstrand Museum. Bengt Nyström har skrivit om tiden

fram till 1930 och Jan Brunius om åren fram till idag.

Rörstrand

Det är en samlingsutgåva av Sandvargen Mera Sandvargen och Sandvargen och hela . Stora boken om Stig.
av Bengt Nyström 1937 Petter Eklund Jan Brunius Annika Tegnér Bok 2020 Svenska För vuxna. SKU Dette
interessante stykke svensk industri og . Stora boken om Rörstrand. Stora boken om Rörstrand är ett vackert
och rikt bildsatt praktverk skriven av välrenommerade forskare och skribenter. Author Kristina Hofsten.
Porslinsfabrikens framgångar började med de. Boken Stora boken om dockkläder är boken som innehåller
tips på kläder och tillbehör som du kan sy och sticka till tre favoritdockor Babyborn Barbie Flickdockan.
Stora boken om barn att vänta och att föda barnets första sex år. Den dråpliga och humoristiska berättelsen

om. En konungs ätt. Stora boken om historia är en fascinerande och allomfattande introduktion till
världshistorien och alla händelser och personer som varit betydelsefulla. Köp Stora boken om barn och mat

av Kajsa Lamm Ann Fernholm på Bokus.com.
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