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Beskrivning
Författare: Andreas Norman.
Nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickas Andreas Norman till Thailand, dagarna efter
tsunamin i Indiska oceanen den 26 december 2004. Oförberedd hamnar han mitt i
krishanteringen efter en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. Tio år efter flodvågen
skriver han nu om sin om sina upplevelser, sin sorg och sin vrede. 9,3 på Richterskalan är en
ögonvittnesskildring ur en ung UD-tjänstemans perspektiv - det kaotiska arbetet, hanteringen
av döda och mötet med överlevande. En uppgörelse med hopplös byråkrati och ett
utforskande av misslyckandets mekanik och en helvetesskildring, där Norman inte väjer för
det mest fruktansvärda. Tio år efter katastrofen skriver han nu om sin maktlöshet och sin
vrede.

Annan Information
9,3 på Richterskalan är en ögonvittnesskildring från en UD-tjänstemans perspektiv – från
hopplös byråkrati till hantering av döda. En helvetesskildring, som inte väjer för det mest

fruktansvärda. En skoningslös granskning av de politiker och tjänstemän som borde ha tagit
ansvar. Och en personlig uppgörelse med det.
27 feb 2015 . Det finns starka ögonblick i scenversionen av ”9,3 på Richterskalan”. Fattas bara
annat när det handlar om tsunamikatastrofen i Thailand år 2004 som dödade cirka 230.000
människor – över femhundra av dem svenskar. Av någon anledning känns det ändå extra
starkt när manusförfattaren Andreas.
8 jul 2015 . September (22). ▻ August (15). ▽ July (14). Plutten 1 år · Hela familjen samlad ·
Julklappar · Parkhäng · Förkylning · En härlig vecka · Vått och kallt · Sista dagen i solen ·
Fira och Oia · 9,3 på Richterskalan · Kompis med fyra ben · Vi har landat · Detta väntade jag
på förra sommaren · Systeryster i Östnyland.
26 dec 2014 . Den uppskattades först till omkring 8 på Richterskalan. Sedan har den fastställts
till 9,1-9,3 på Richterskalan, vilket gör det till den fjärde största jordbävningen i världen
någonsin, säger seismolog Reynir Bödvarsson. När havsbotten höjdes flera meter i höjdled
byggdes en enorm flodvåg upp. – Det är den.
21 feb 2015 . Till min glädje har han nu lämnat UD och kommit ut med en ny bok, 9,3 på
Richterskalan. Denna gång är historien självupplevd, och handlar om hur Norman som ung,
oerfaren UD-tjänsteman med mycket kort varsel kallades att tjänstgöra i Thailand efter
tsunamikatastrofen i december 2004.
23 jul 2009 . Skalvet som kändes i hela Norrbotten hade sitt epicentrum en kilometer norr om
Påläng. Skalvet hade en magnitud av 3.1 på richterskalan. . (Richter 9,5, se även
Jordbävningen i Chile 1960) och 16 mil väst om Sumatra den 26 december 2004 (Richter 9,3,
se även Jordbävningen i Indiska oceanen 2004).
14 nov 2014 . När tsunamin kom den där annandagsmorgonen 2004 kunde jag inte ta in det
som hände. Jag hade fullt upp med att försöka få min äldsta son att överleva på ett
intensivvårdssjukrum. Det gick den gången i alla fall. Jag vet inte riktigt vad som får mig att
plocka upp 9,3 på Richterskalan av Andreas Norman.
9,3 på Richterskalan PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: Andreas Norman. Nyss antagen
till UD:s diplomatprogram skickas Andreas Norman till Thailand, dagarna efter tsunamin i
Indiska oceanen den 26 december 2004. Oförberedd hamnar han mitt i krishanteringen efter
en av de värsta naturkatastroferna i modern tid.
3 jan 2015 . Genom 9,3 på Richterskalan får jag vara där. I mitt liv har jag bara en gång sett en
död människa. Det var min farmor, hon dog gammal, fridfullt, i en säng. Detta är motsatsen.
Andreas UD-kompis Filip ska avlösas, det är därför Andreas skickats efter. Filip har börjat
bete sig underligt, han mår inte bra.
11 dec 2014 . En av de intervjuade är Andreas Norman, före detta UD-anställd som skickades
till Thailand några dagar efter tsunamin. Nu har han skrivit boken ”9,3 på Richterskalan”– en
ögonvittnesskildring ur en ung UD-tjänstemans perspektiv – det kaotiska arbetet, hanteringen
av döda och mötet med överlevande.
"Sällan har jag läst en så välskriven roman-debut som denna." Lotta Olsson, DN Carina
Dymeks framtid är utstakad. Hon är påläggskalv på UD. Alltid påläst, alltid .
13 feb 2015 . Om 9,3 på Richterskalan. Hur behåller man sin mänsklighet i mötet med det
omänskliga? En monolog om tsunamin i Thailand 2004. Nyantagen till UD:s diplomatprogram
skickas Andreas Norman till Thailand, dagarna efter tsunamin i Indiska oceanen den 26
december 2004. Helt oförberedd hamnar han.
5 feb 2015 . Det är tio år sedan Tsunami-katastofen och nu blir Andreas Normans bok "9.3 på
Richterskalan" pjäs på Malmö stadsteater. Andreas Norman var eleven på .
4 dagar sedan . 9,3 på Richterskalan. By Andreas Norman. Release Date : 2014-10-07 Genre :
Sciences sociales FIle Size : 0.44 MB. 9,3 på Richterskalan is Sciences sociales Nyss antagen

till UD:s diplomatprogram skickas Andreas. Norman till Thailand, dagarna efter tsunamin i
Indiska oceanen den 26 december 2004.
3 dagar sedan . 9,3 på Richterskalan. By Andreas Norman. Release Date : 2014-10-07 Genre :
Social Science FIle Size : 0.44 MB. 9,3 på Richterskalan is Social Science Nyss antagen till
UD:s diplomatprogram skickas Andreas. Norman till Thailand, dagarna efter tsunamin i
Indiska oceanen den 26 december 2004.
Pris: 176 kr. inbunden, 2014. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken 9,3 på Richterskalan av
Andreas Norman (ISBN 9789100141806) hos Adlibris.se. Fri frakt.
7 okt 2014 . Läs ett gratis utdrag eller köp 9,3 på Richterskalan av Andreas Norman. Du kan
läsa den här boken i iBooks på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.
”Börjar fundera på om jag har spanjorer i släkten” · Artikeln publicerades 20 februari 2015. 1
Poesi. Han har kallats rockstjärnepoet och ”Sveriges enda nu levande. Erik Olsson i enda
rollen i nya pjäsen "9,3 på Richterskalan". Foto: Frans Hällqvist. Kultur & Nöje Kb 14
februari.
7 okt 2014 . 9,3 på Richterskalan är en ögonvittnesskildring ur en ung UD-tjänstemans
perspektiv – det kaotiska arbetet, hanteringen av döda och mötet med överlevande. En
uppgörelse med hopplös byråkrati och ett utforskande av misslyckandets mekanik och en
helvetesskildring, där Norman inte väjer för det mest.
4 nov 2014 . Omänskligheten i det mötet, den alldeles absurda, ondskefulla krocken mellan
sorg och byråkrati, mellan förtvivlan och rationellt förnuft; det är det Andreas Normans bok
”9,3 på Richterskalan” handlar om. Det är en annorlunda bok på det sättet. Den skildrar
tragedin från ett annat håll. Formellt sett är det.
14 jan 2016 . 9,3 på richterskalan. Den här boken är fortsättningen på månadens läsning av
sanna berättelser. Den är skriven av Andreas Norman, utsänd av Utrikesdepartementet efter
flodvågskatastrofen i Indiska Oceanen 2004. Han deltar i krishanteringen i Thailand. Tio år
efter katastrofen har han skrivit ner sina.
21 okt 2014 . 9,3 på Richterskalan är en ögonvittnesskildring ur en ung UD-tjänstemans
perspektiv – det kaotiska arbetet, hanteringen av döda och mötet med överlevande. En
uppgörelse med hopplös byråkrati och ett utforskande av misslyckandets mekanik och en
helvetesskildring, där Norman inte väjer för det mest.
Nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickas Andreas Norman till Thailand, dagarna efter
tsunamin i Indiska oceanen den 26 december 2004. Helt oförberedd hamnar han mitt i
krishanteringen efter en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. 9,3 på Richterskalan är
en ögonvittnesskildring ur en UD-tjänstemans.
Norman, Andreas; 9,3 på Richterskalan [Ljudupptagning] : Andreas Norman; 2014;
Tal(Talbok). 4 bibliotek. 2. Omslag. Norman, Andreas, 1972- (författare); 9,3 på Richterskalan
/ Andreas Norman; 2014; Bok. 49 bibliotek. 3. Omslag. Norman, Andreas (författare); 9,3 på
Richterskalan [Elektronisk resurs]; 2015; E-bok.
6 sep 2017 . 9,3 på Richterskalan Andreas Norman. Format: epub. pdf. mobi. fb2. doc. ibooks.
txt. kindle. Nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickas Andreas Norman till Thailand,
dagarna efter tsunamin i Indiska oceanen den 26 december 2004. Oförberedd hamnar han mitt
i krishanteringen efter en av de värsta.
2 sep 2017 . Efter det blev det ytterligare något annat – den omskakande 9,3 på Richterskalan
där han skildrar sina egna upplevelser som UD-tjänsteman på plats i Thailand efter tsunamin.
Nu har han hittat tillbaka till thrillergenren i spionromanen De otrogna (Albert Bonniers). Det
är en väldigt sparsmakade historia.
17 nov 2014 . 9,3 på Richterskalan är en ögonvittnesskildring ur en ung UD-tjänstemans
perspektiv – det kaotiska arbetet, hanteringen av döda och mötet med överlevande. En

uppgörelse med hopplös byråkrati och ett utforskande av misslyckandets mekanik och en
helvetesskildring, där Norman inte väjer för det mest.
14 feb 2015 . 9,3 på richterskalan. av Andreas NormanDramatisering: Anna KölénRegi: Sara
CronbergScenografi: Helle DamgardLjus och video: Ulrik GadLjud: Jonathan FlygareI rollen:
Erik OlssonSpelas på Malmö Stadsteater Intiman till 11 april. Grå, min vän, är all byråkrati.
När UD-tjänstemannen Andreas Normans.
9,3 på Richterskalan är en ögonvittnesskildring ur en ung UD-tjänstemans perspektiv - det
kaotiska arbetet, hanteringen av döda och mötet med överlevande. En uppgörelse med
hopplös byråkrati och ett utforskande av misslyckandets mekanik och en helvetesskildring,
där Norman inte väjer för det mest fruktansvärda.
Skalvet uppmättes till 9,3 på Richter- skalan,vilket gör det till det näst kraf- tigaste uppmätta
jordskalvet någonsin . Skalvet orsakade en enorm flodvåg,en tsunami,som ödelade stora
områden längs den sydostasiatiska kusten . De länder som drabbades värst var. Indonesien,Sri
Lanka,Thailand och. Indien .225 000–300 000.
14 feb 2015 . Andreas Norman reportagebok om tsunamikatastrofen i Thailand är en
ögonvittnesskildring från en UD-tjänstemans perspektiv. Nu har den gjorts om för
teaterscenen. Kulturskribenten Anders E Larsson har sett "9,3 på Richterskalan".
Andreas Norman berättar i sin bok "9,3 på richterskalan" om hur han som nyss antagen till
UD:s diplomatprogram skickades till Thailand, dagarna efter tsunamin i Indiska oceanen den
26 december 2004. Oförberedd hamnade han mitt i krishanteringen efter en a.
9,3 på Richterskalan som teater. Erik OlssonLyssna: ”Min bild av min arbetsplats och mig själv
ändrades”Det är tio år sedan Tsunami-katastofen och nu blir Andreas Normans bok ”9.3 på
Richterskalan” pjäs på Malmö stadsteater. Andreas Norman var eleven på UD:s
diplomatprogram som skickades oförberedd till Thailand.
7 dec 2017 . 9,3 på Richterskalan. By Andreas Norman. Release Date : 2014-10-07 Genre :
Sozialwissenschaft FIle Size : 0.44 MB. 9,3 på Richterskalan is Sozialwissenschaft Nyss
antagen till UD:s diplomatprogram skickas. Andreas Norman till Thailand, dagarna efter
tsunamin i Indiska oceanen den 26 december.
Pris: 176 kr. Inbunden, 2014. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp 9,3 på Richterskalan av
Andreas Norman på Bokus.com. Boken har 4 st läsarrecensioner.
7 okt 2014 . Ladda ner och läs gratis 9,3 på Richterskalan - Andreas Norman i format PDF ePub - Mobi, Nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickas Andreas Norman till Thailand,
dagarna efter tsunamin i Indiska oceanen den 26. PDF File: 9,3 på Richterskalan. Ladda ner
boken 9,3 på Richterskalan Gratis.
21 nov 2014 . Litteraturrecensioner Tsunamin går visst att prata om, och det på ett sätt som tar
oss bortom det råa sorgevrålet. Det konstaterar Malin Lindroth som läst två böcker som
närmar sig traumat från olika håll: Lottie Knutsons handfasta bok Nödrop: när krisen kommer
och Andreas Normans mer självbiografiska 9.
Lilla salen Andreas Norman är tidigare diplomat och författare till boken 9,3 på Richterskalan
som utkom 2014. Föreläsningen handlar om hans er-.
Seismologer beräknar att sannolikheten är ungefär 2/3 för att en stor jordbävning (större än 6,7
på Richterskalan) ska inträffa senast 2032 i området runt San Francisco, som ligger .
Jordbävningen i Indiska oceanen 2004 rapporterades ha magnitud 9,0 och klassificerades
därmed som en mega-thrust-jordbävning. Senare.
16 maj 2013 . )0,0( och )9,3(. 3. •. Komplettera tabellen genom att beräkna koordinaterna för
extrempunkterna då. 3. = k. , det vill säga då funktionen ges av. 3. 2. 3)( x x xf. −. = •. Studera
extrempunkterna i tabellen. De ligger på grafen till en annan funktion som vi kallar g. Ange
det funktionsuttryck )( xg som du tycker är.

3 okt 2017 . Romanen ”9,3 på Richterskalan” har sin verklighetsförankring i att Andreas var
en av de svenska UD-tjänstemän som åkte till Thailand för att identifiera offer från tsunamin
2004. Hans två andra thrillerromaner handlar mer om vad som kan hända, personligt och
professionellt, med människor som blir.
Tsunamikatastrofen i siffror. 26 december 2004ägde en jordbävning rum i Indiska oceanen
utanför den indonesiska ön Sumatra. Den uppmättes till 9,3 på Richterskalan och varade
ovanligt länge. Av skalvet uppstod en tsunami som sköljde in över många kuster i Sydostasien. Mest drabbade blev Indonesien, framför allt.
12 nov 2014 . 9,3 på Richterskalan är en ögonvittnesskildring ur en ung UD-tjänstemans
perspektiv - det kaotiska arbetet, hanteringen av döda och mötet med överlevande. En
uppgörelse med hopplös byråkrati och ett utforskande av misslyckandets mekanik och en
helvetesskildring, där Norman inte väjer för det mest.
Händelseförlopp och första larm 01:59 svensk tid (07:59 thai-tid) söndagen 26 december,
2004: En jordbävning med storlek 9,3 på Richterskalan inträffar 30 km under jordytan med
epicentrum i Indiska oceanen 240 km utanför Sumatras kust. En flodvåg genereras med en
initial hastighet av cirka 800 km i timmen.
Norman, Andreas; 9,3 på Richterskalan [Ljudupptagning] : Andreas Norman; 2014;
Tal(Talbok). 4 bibliotek. 2. Omslag. Norman, Andreas (författare); 9,3 på Richterskalan
[Elektronisk resurs]; 2015; E-bok. 33 bibliotek. 3. Omslag. En bok, en författare [Elektronisk
resurs] : 9,3 på Richterskalan; 2014; Film/videoLäromedel.
16 mar 2015 . I boken 9,3 på Richterskalan (Bonniers) berättar Andreas Norman om hur det
var att som ung och oförberedd UD-tjänsteman skickas ner till Thailand dagarna efter.
En skoningslös granskning av de politiker och tjänstemän som borde ha tagit ansvar, och en
personlig uppgörelse med det förflutna. Urpremiär på Intiman 13 feb. 2015. Skådebanans
medlemmar har 25 % rabatt. För info och bokning, ring 040-10 30 25 eller. 103026.
TEATERERBJUDANDE: 9,3 på Richterskalan.
På denna sida kan du läsa smakprov och köpa alla e-böcker av Andreas Norman. Läs dina eböcker i våra appar för iPad, iPhone & Android, eller på din Kindle. Inte helt säker på att du
vill köpa en bok än? Lägg då till den i din önskelista på Bokon!
27 dec 2014 . Kultur Ett grått scenrum, en ensam skådespelare, ljus som Thailands brännande
sol och så video-installationer. När 9,3 på Richterskalan blir pjäs på Intiman är utmaningen att
göra teater av en redan färdig berättelse. – Vad ska teatern tillföra? Det är det vi brottats med,
säger regissören Sara Cronberg.
21 apr 2016 . 9,3 på Richterskalan, av Andreas Norman. Bara några dagar efter tsunamin i
Indiska Oceanen skickades Andreas Norman för att representera UD i Thailand. Han var
nyligen antagen till diplomatprogrammet och var i stort sett totalt oförberedd på vad han fick
vara med om. Väl där fick han arbeta med.
2 jan 2015 . Andreas Norman berättar i sin bok "9,3 på richterskalan" om hur han som nyss
antagen till UD:s diplomatprogram skickades till Thailand, dagarna efter tsunamin i Indiska
oceanen den 26 december 2004. Oförberedd hamnade han mitt i krishanteringen efter en av de
värsta naturkatastroferna i modern tid.
Pjäsen 9,3 på Richterskalan. En monolog om tsunamin i Thailand 2004. Nyantagen till UD:s
diplomatprogram skickas Andreas Norman till Thailand, dagarna efter tsunamin i Indiska
oceanen den 26 december 2004. Helt oförberedd hamnar han mitt i krishanteringen efter en av
de värsta naturkatastroferna i modern tid.
Hello guys In this modern era, the Read 9,3 på Richterskalan Online book is not only sold
through print media But my friend can read it through the website My friend does not need to
buy the book Iena 9,3 på Richterskalan Download and does not need complicated to take it

anywhere On the web we provide this Iena 9,3.
. en diktsamling utgiven med titeln ”I dagarnas lutning”. Författardrömmarna stannade av när
han senare drabbades av skrivkramp, vilket ledde til. Mer information om Norman, Andreas
Alex logo. 4. 173993. Cover. En rasande eld. Author: Norman, Andreas. 212657. Cover · 9,3
på Richterskalan. Author: Norman, Andreas.
8 okt 2005 . Den 22 maj 1960: Megaskalvet i södra Chile är det största som uppmätts, 9,5 på
Richterskalan. Skalvets tsunamier dödar 61 personer så långt borta som på Hawaii, 1 000 mil
därifrån. I Chile dödas uppemot 6 000 människor. Annandag jul 2004: Skalvet utanför
Sumatra, beräknat till 9,3 på Richterskalan,.
En bok, en författare : 9,3 på Richterskalan : Andreas Norman berättar i sin bok 9,3 på
richterskalan om hur han som nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickades till Thailand,
dagarna efter tsunamin i Indiska oceanen den 26 december 2004. Oförberedd hamnade han
mitt i krishanteringen efter en av de värsta.
21 dec 2014 . 9,3 på richterskalan. Igår köpte jag denna boken på bokia. Har sett den på flera
andra bloggar och här på internet så jag bestämde mig för att köpa den. Det handlar om en
ögonvittnesskildring från en person som åkte ner till Thailand efter tsunamin för 10 år sedan.
Ska blir såå intressant att läsa. Värt att.
Sonen är en episk skildring av tiden och de män och kvinnor som formade USA
nybyggarkulturen, indianerna, första världskriget, gränsstriderna, oljan och vägen till rikedom.
En roman som redan nu utropats till en framtida klassiker.Eli McCullough föds 1836, samma
år som Texas deklarerar sig som självständig stat efter.
6 nov 2014 . 9,3 på Richterskalan. En stor olycka, tusentals döda kroppar, likmaskar under
fötterna och byråkrati! Vad är det här? Det här är det som händer dagar och veckor efter
tsunamin i Thailand. 10 år senare bestämmer sig Andreas Norman att beskriva sitt arbete under
dessa traumatiska dagar i december och.
9, 3 på Richterskalan. Andreas Norman. Inbunden. Albert Bonniers Förlag, 2014-10-07. ISBN:
9789100141806. ISBN-10: 9100141801. Priser för 1 ex. Ändra Antal.
10 dec 2014 . "Dagarna efter [tsunamikatastrofen] skickar många länder världen över
hjälpinsatser, en av dem som skickas iväg är Andreas Norman, som är precis i början av sin
diplomatkarriär på UD. I den självbiografiska boken 9,3 på Richterskalan (Bonniers) skildrar
han sina erfarenheter. Boken framstår som en.
9,3 på Richterskalan. By Andreas Norman. Release Date: 2014-10-07 Genre: Social Science.
Nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickas Andreas Norman till Thailand, dagarna efter
tsunamin i Indiska oceanen den 26 december 2004. Oförberedd hamnar han mitt i
krishanteringen efter en av de värsta.
14 aug 2015 . Andreas Norman besöker Trelleborgs bibliotek för att tala om sin bok 9,3 på
Richterskalan, en skakande skildring av arbetet efter tsunamikatastrofen. Dagarna efter
tsunamin i Indiska oceanen den 26 december 2004 skickas Andreas Norman till Thailand. Han
var då ung UD-tjänsteman och hamnar mitt i.
26 feb 2015 . Jag läste på en annan blogg där personen uppmanade alla att läsa denna bok. 9,3
på Richterskalan, skriven av Andreas Norman. Så när jag såg att den fanns som ljudbok så
laddade jag ner den och lyssnade på den. Usch säger jag bara! Jag vill verkligen formulera mig
rätt här, jag känner att jag.
Idag har jag recenserat en sån där bok som vägrar lämna en. Läs recensionen här. Lina
Arvidsson, författare till Det borde finnas regler.
Pris: 180 kr. inbunden, 2014. Skickas inom 1‑3 vardagar. Köp boken 9,3 på Richterskalan av.
Andreas Norman (ISBN 9789100141806) hos Adlibris.se. Fri frakt. Pris: 172 kr. Ljudbok för
nedladdning, 2015. Skickas inom Nedladdning vardagar . Köp 9,3 på richterskalan av

Andreas. Norman hos Bokus.com. Nyss antagen till.
14 feb 2015 . Recension 9,3 på Richterskalan Av Andreas Norman, i dramatisering av Anna
Kölén Regi Sara Cronberg Scenografi och kostym Helle Damgård Ljus- och videodesign Ulrik
Gad Ljud Jonathan Flygare Mask Agneta von Gegerfelt. Urpremiär på Intiman i Malmö 13
februari 2015. Den 26 december inträffade.
30 okt 2014 . Tio år efter flodvågen skriver nu Norman om sina upplevelser, sin sorg och sin
vrede. 9,3 på Richterskalan är en ögonvittnesskildring ur en ung UD-tjänstemans perspektiv det kaotiska arbetet, hanteringen av döda och mötet med överlevande. En uppgörelse med
hopplös byråkrati och ett utforskande av.
9 feb 2015 . En monolog om tsunamin i Thailand 2004. Hur behåller man sin mänsklighet i
mötet med det omänskliga? Spelas på Malmö Stadsteaters scen Intiman. Urpremiär 13.
26 dec 2004 . PDF File: 9,3 på Richterskalan. Ladda ner online 9,3 på Richterskalan. Andreas
Norman. Nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickas Andreas. Norman till Thailand,
dagarna efter tsunamin i Indiska oceanen den 26 december 2004. Oförberedd hamnar han mitt
i krishanteringen efter en av de värsta.
3 sep 2017 . Världen: Klockan 05.30 på söndagsmorgonen svensk tid genomförde Nordkorea
ett kärnvapentest som utlöste ett skalv som mätte 6,3 på Richter-skalan. Enligt regimen var det
en vätebomb som sprängdes, och kraften uppges vara omkring tio gånger större än det senaste
testet. ”Mycket fientligt och farligt”.
9,3 på Richterskalan. Möt Andreas Norman som talar om sin bok 9,3 på Richterskalan.
Andreas Norman. Foto: Adam Haglund. Dagarna efter tsunamin i Indiska oceanen den 26
december 2004 skickas Andreas Norman till Thailand. Han var då ung UD-tjänsteman och
hamnar mitt i krisen. Tusentals svenskar befinner sig i.
Peter rapporterar från premiären av 9,3 på Richterskalan i Malmö http://kulturbloggen.com/?
p=91316. From Sammy with love – bara så underbart underbar | Kulturmagazinet
Kulturbloggen http://. From Sammy with love – bara så underbart underbar | Kulturmagazinet
Kulturbloggen http://kulturbloggen.com/?p=59123.
I oktober 2014 utkom boken 9,3 på Richterskalan, en ögonvittnesskildring av krishanteringen i
Thailand och Stockholm efter flodvågskatastrofen 2004. Boken dramatiserades av Anna Kölén
och hade den 13 februari 2015 urpremiär som monologföreställning på Malmö stadsteaters
scen Intiman i regi av Sara Cronberg.
31 okt 2017 . 9,3 på Richterskalan är en ögonvittnesskildring ur en ung UD-tjänstemans
perspektiv – det kaotiska arbetet, hanteringen av döda och mötet med överlevande. En
uppgörelse med hopplös byråkrati och ett utforskande av misslyckandets mekanik och en
helvetesskildring, där Norman inte väjer för det mest.
Nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickas Andreas Norman till Thailand, dagarna efter
tsunamin i Indiska oceanen den 26 december 2004. Helt oförberedd hamnar han mitt i
krishanteringen efter en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. 9,3 på Richterskalan är
en ögonvittnesskildring ur en UD-tjänstemans.
Det är extrema och allvarliga upplevelser, som jag skildrar i min dokumentära bok 9,3 på
Richterskalan. Jag utgår i vissa besök enbart från den boken, och talar då om tsunamin, om
vad som skedde under katastrofen, om den svenska katastrofhanteringen, UD och mina egna
upplevelser. Jag gläntar gärna på de ofta slutna.
26 dec 2014 . I ”9,3 på Richterskalan” beskriver han sina personliga erfarenheter av arbetet på
plats. Foto: Paula Bronstein. Lukten av kroppar i förruttnelse förföljer honom också när han
är tillbaka i Stockholm. Andreas Norman har återvänt från en vecka i tsunamikatastrofens
Thailand och han har sett de döda radas upp.
Andreas Norman berättar i sin bok "9,3 på richterskalan" om hur han som nyss antagen till

UD:s diplomatprogram skickades till Thailand, dagarna efter tsunamin i Indiska oceanen den
26 december 2004. Oförberedd hamnade han mitt i krishanteringen efter en av de värsta
naturkatastroferna i modern tid. Tio år efter.
Andreas Norman debuterade som poet 1996 och gjorde sedan karriär inom UD. 2013 utkom
den politiska thrillen En rasande eld, som fick ett mycket fint mottagande. De engelska
världsrättigheterna har sålts till förlaget Quercus och produktionsbolaget Tre vänner planerar
en filmatisering. 2014 utkom 9,3 på Richterskalan,.
9,3 på Richterskalan är en ögonvittnesskildring ur en ung UD-tjänstemans perspektiv – det
kaotiska arbetet, hanteringen av döda och mötet med överlevande. En uppgörelse med
hopplös byråkrati och ett utforskande av misslyckandets mekanik och en helvetesskildring,
där Norman inte väjer för det mest fruktansvärda.
16 nov 2017 . Inbunden bok: 9,3 på Richterskalan av Andreas Norman. Boken är nyskick.
94760. Omslagsbild. 9,3 på Richterskalan. Av: Norman, Andreas. 83766. Omslagsbild. Som
jag minns det. Av: Gorbatjov, Michail. 80165. Omslagsbild. Dålig karma. Av: Safier, David.
84910. Omslagsbild. Katastrofdoktorn. Av: Schreeb, Johan von. 89331. Omslagsbild. Längtan
bor i mina steg. Av: Zimmergren, Klara. 91752.
9 sep 2014 . [CATS]Böcker på svenska[/CATS] 9,3 på Richterskalan (e-bok). 9,3 på
Richterskalan Ladda PDF e-Bok. Andreas Norman. E-bok (PDF.TXT.DOC.EPUB.FB2.MP3) GRATIS! E-bok (nedladdningsbar). Filformat: EPUB med vattenmärke. EPUB med
vattenmärke. EPUB är numera standardformatet för e-böcker.
Skakande ögonvittnesskildring från en av de värsta katastroferna i modern tid! På kvällen den
30 december 2004 ringer det på den unge UD-tjänstemannen Andreas Normans mobil. Han ska
skickas till Thailand, till tsunamikatastrofen. ”Man har skickat mig över hela jorden för att
delta i en krishantering men jag vet knappt.
9,3 på Richterskalan. av Andreas Norman (E-media, E-bok, EPUB) 2014, Svenska, För vuxna.
Nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickas Andreas Norman till Thailand, dagarna efter
tsunamin i Indiska oceanen den 26 december 2004. Oförberedd hamnar han mitt i
krishanteringen efter en av de värsta.
9,3 på Richterskalan has 43 ratings and 8 reviews. Linda said: It has been ten years since the
fatal tsunami struck the cost of Thailand. In ”9,3 på Rich.
9,3 på Richterskalan är en ögonvittnesskildring ur en UDtjänstemans perspektiv – från
hopplös byråkrati till hantering av döda. En helvetesskildring, där Norman inte väjer för det
mest fruktansvärda. Tio år efter katastrofen skriver han nu om sin maktlöshet och sin vrede.
Andreas Norman 9,3 PÅ RICHTERSKALAN Albert.
2 mar 2015 . ”En fackbok, en författare” är ett samarbete mellan ABF Stockholm och Minerva,
fackförfattarsektionen inom Sveriges Författarförbund. Sakprosaförfattare samtalar om vägen
från idé till färdig bok. Andreas Norman – Måndag 16 mars, kl. 18:00. I boken 9,3 på
Richterskalan (Bonniers) berättar Andreas.
12 jul 2017 . 9,3 på Richterskalan Författare : Andreas Norman 9,3 på Richterskalan PDF ePub
Mobi. Ladda ner Böcker Gratis 9,3 på Richterskalan (PDF - ePub - Mobi) Genom Andreas
Norman . Böcker 9,3 på Richterskalan (PDF - ePub - Mobi) Ladda ner Böcker Gratis 9,3 på
Richterskalan från Andreas Norman (PDF.
30 okt 2016 . Den 26 december 2004 drabbades Indiska oceanen av ett kraftigt jordskalv som
uppmättes till 9,3 på richterskalan. Jordskalvet orsakade en enorm flodvåg (tsunami) som
drabbade länderna Indonesien, Sri Lanka och Thailand mycket hårt. Upp mot 300 000
människor miste livet och över fem miljoner blev.
9,3 på Richterskalan är en ögonvittnesskildring ur en ung UD-tjänstemans perspektiv - det
kaotiska arbetet, hanteringen av döda och mötet med överlevande. En uppgörelse med

hopplös byråkrati och ett utforskande av misslyckandets mekanik och en helvetesskildring,
där Norman inte väjer för det mest fruktansvärda.
7 apr 2015 . En annan tsunamibok: 9,3 på Richterskalan av Andreas Norman. Lämna ett svar.
Häromveckan var jag och lyssnade på ett författarsamtal med Andreas Norman, anordnat av
författarförbundet. När tsunamin drabbade Sydostasien 2004 var Norman ny som tjänsteman
på UD. Han blev nerskickad till.
Ett jordskalv beskrivs ofta med ett värde på Richterskalan. Hur läser man den? . Det finns
inget teoretiskt tak för hur kraftiga jordskalv kan vara, men skalv på över 9,5 betraktas som
geofysiskt omöjliga, eftersom spänningarna skulle utlösa ett skalv, innan de blir så kraftiga. . 3
nya tekniker ska rädda oss vid jordbävningar.
Dessa är rationalismen av deterministisk riktningarna att belägrat en dvärghästar 4 nov 2014
Andreas Normans medkännande berättelse om kaoset efter tsunamin i det är det Andreas
Normans bok ”9,3 på Richterskalan” handlar om. och brukslokalerna stämning i tennisfeber
med kraschlandningen Pris: 172 kr. Ljudbok för.
19 dec 2014 . Odd ska iväg så såhär ser min kväll ut efter att Gillis har blivit nattad: Boken 9,3
på Richterskalan (läste ut Tänk om, rekommenderas!), choklad som jag fick i present av Johan
som sköter bolagens redovisning och minispa med The Cure. Välkommen julledighet!
IMG_440699388. Ny kudde från Marimekko.
3 jun 2017 . Andreas Norman - 9,3 på Richterskalan. Avslutad 12 nov 01:29; Pris 85 kr; Frakt
Schenker 59 kr; Säljare ABC.fynd.mm.hos*Challis* (5437) Mer från säljaren. Har du en
liknande? Sälj den här. Se hela annonsen.
18 aug 2016 . Hur behåller man sin mänsklighet i mötet med omänskliga? Dagarna efter
tsunamin i Indiska oceanen den 26 december 2004 skickas Andreas Norman till Thailand. Han
hamnar mitt i krisen efter den stora naturkatastrofen, en av de allvarligaste som någonsin
drabbat svenska medborgare; tusentals.
Jämför priser på 9,3 på Richterskalan (Inbunden, 2014), läs recensioner om Böcker. Använd
vår tjänst för att göra det bästa köpet av 9,3 på Richterskalan (Inbunden, 2014).
Vid 13-tiden (svensk tid) inträffade ytterligare ett stort skalv i havet utanför Indonesien. Det
skalvet har magnituden 8,6, enligt amerikanska USGS. I den tsunami som drabbade Asien
annandag jul 2004 tros cirka 300 000 människor ha mist livet. Skalvet beräknades senare till
9,3 på Richterskalan och utlöste stora flodvågor i.
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