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Författaren tillAvgrunden och böckerna omÖvergivna Platser tar återigen med läsaren på en bildrik resa och
levererar ett högaktuellt samtidsdokument om avindustrialisering, avfolkning och Europas
integrationsproblem.
Jan Jörnmarks bokKrisen är en serie spännande historier om de människor som skapade det moderna Europa.
Enrico Mattei, Jean Monnet, Jan Stenbeck, Margaret Thatcher, Sergio Leone, Pedro Orts, Franz Josef Strauss
och Günter Schabowski är några av de personer som passerar genom sidorna. Idag är flera av dem nästan
bortglömda, men under efterkrigsdecennierna var de på olika sätt avgörande för att forma utvecklingen. I högt
tempo berättar Jörnmark historierna som tillsammans ger bilden av kontinentens modernisering och de
utmaningar vi nu står inför.
Jan Jörnmark är docent i ekonomisk historia. Succéböckerna om Övergivna Platser har gjort honom till en
flitigt anlitad utställare, föreläsare och debattör som ofta förekommer i media på temat globalisering och
avindustrialisering. För boken AVGRUNDEN tilldelades han och Annika von Hausswolff Sveriges arkitekters
kritikerpris 2012. Året innan fick Jan Jörnmark Lidmanpriset av Bild och Ord Akademin för sitt fängslande
sätt att i bild och ord skildra samhällsförändring och förgänglighet.
Sult eller sykdom? Hva var årsaken til den demografiske krisen i Norge først på 1740-tallet? Cuba-krisen
Inneholder hva som skjedde under Cuba-krisen, hvorfor og konsekvenser av det som skjedde. Innledning:
Cuba-krisen, den kalde krigens høydepunkt. Da verden var nærmere 3. verdenskrig enn noen gang, en stor,
totalutslettende atomkrig som vi aldri har sett. Norges største nettsted. Oppdateres minutt for minutt på siste
nytt innen sport, innenriks, utenriks, og underholdning. Den syriske borgerkrigen er en konflikt mellom
myndighetene, ledet av Bashar al-Assad, og en rekke opprørsgrupper. Flere av opprørsgruppene kjemper også
seg imellom.

Den økonomiske krisen i Venezuela er så sterk at den minner om et land i krig, ifølge førsteamanuensis Leiv
Marsteintredet. Slik beskriver Røde Kors-sjefen situasjonen i Jemen: «Et helvete på jord» og «den mest
alvorlige krisen i verden» Regjeringen vil kjøpe seg ut av krisen med pakke på 6 milliarder. Her er tilbudet fra
regjeringspartiene til KrF og Venstre. Siste nytt innen nyheter, sport, fotball, økonomi, kultur, reise, jobb og
mye mer fra Norges eldste dagsavis Psykisk krise "Krise!" står det nesten hver eneste dag i avisoverskriftene. I
dagligtalen brukes ordet svært ofte og om de forskjelligste ting og forhold.

