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Tidlig på 1990-tallet sto det 0 kroner på Oljefondet.
I dag er fondet verdt 7000 milliarder kroner. Ola og Kari Nordmann er blitt verdens største aksjonærer og eier
cirka 1 prosent av verdens aksjer.
Mange land har som Norge funnet enorme naturressurser å berike seg på. Men ingen andre nasjoner kan vise
til en lignende forvaltning av rikdommen. Oljefondet er slik sett det nærmeste Norge har kommet å etablere en
global merkevare. Paradoksalt nok vet vi selv forbausende lite om oljefondet. Asle Skredderberget forteller
om den spennende politiske forhistorien til fondet, om den spede starten på 90-tallet og hva som skjedde på
2000-tallet etter den veldige veksten i oljeprisen. Historien er nesten like usannsynlig som et folkeeventyr.
2016 går mot slutten, og det er på tide å legge kortene på bordet og avsløre hvilke filmer vi mener er de beste.
I 2016 har vi både møtt gamle.
Disse 10 tipsene kan være gull verdt for deg som vil bygge muskler og forbrenne fett. Arbeiderpartiet er ofte
blitt kritisert for at det har adoptert mange av ideene til Fremskrittspartiet. Det kan så være, men et enda

tydeligere trekk er. Blir det mer sant at frukt og grønnsaker er bra for oss dersom vi begynner å spise
genmodifiserte planter som er laget for nettopp å gi oss bedre helse? Finn feilene: Lei av å trene uten
resultater? Utelukk disse potensielle feilkildene. Nei, sier Huntington, historien er på ingen måte slutt, og den
vestlige liberale kapitalismen har på ingen måte vunnet noen endelig seier. B-Vitaminer, MMA og
Homocystein Bakgrunn. B-vitaminer er en gruppe av åtte forskjellige, vannløslige vitaminer som er forløpere
til koenzymer og som bidrar til. Mange med irritabel tarm blir verre av sunn mat som grovbrød, frukt og
grønnsaker. Nå peker stadig mer forskning mot at den såkalte lav-FODMAP-dietten kan hjelpe. Reklamebilder
i et kjønnsperspektiv. En grundig gjennomgang av reklamebilder og deres betydning, sett i et
kjønnsperspektiv. Om noen leser særemnet, og ønsker å. Den besøkende forkynneren brukte verken
powerpoint eller notater. Han hadde gått frem foran talerstolen og sto helt fremme ved kanten på plattformen
med en stor.

