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Denne boken tar for seg den norske forsvarsledelsens sikkerhetspolitiske og strategiske analyser og de
forslagene til militære tiltak den forela regjering og storting i årene forut for det tyske angrepet 9. april 1940.
De nye utfordringene knyttet til nøytraliteten stilte Forsvaret i en svært vanskelig situasjon når det skulle
operasjonalisere regjeringens inkonsistente og vaklende politikk etter krigsutbruddet i september 1939.
Forsvarsledelsens syn på Norges forhold til de tre dominerende stormaktene i Nordvest-Europa:
Sovjetunionen, Storbritannia og Tyskland blir også behandlet. Noen av temaene i boken: Nøytraliteten i norsk
sikkerhetspolitikk Norges forhold til Sovjetunionen, Storbritannia og Tyskland Admiral Wolfgang Wegener
og tysk marinestrategi Forsvarets øverste ledelse Land-, sjø- og luftmilitær utvikling i Norge i 1930-årene
Strategi og politisk fornektelse Forsvaret av Nord-Norge Forsøk på gjenreising av Forsvaret og militære
krisetiltak etter 1937 Tom Kristiansen (f. 1953) er forsker ved Institutt for forsvarsstudier og emneansvarlig
ved Forsvarets stabsskole. Han disputerte ved Universitet i Bergen og har hovedfag i historie fra Universitetet
i Oslo. Kristiansen har tidligere vært knyttet til Forsvarsmuseet og Sjøkrigsskolen. Hans interessefelt er
militær tenkning, europeisk diplomatisk historie, militær- og krigshistorie etter 1814. Kristiansen har publisert
flere arbeider innenfor sitt interesseområde, blant annet (med Rolf Hobson) Total krig, nøytralitet og politisk
splittelse. Norsk forsvarshistorie 1905 1940, bind 3 (Bergen 2001) og Navies in Northern Waters 1720 2000
(London 2004). Kristiansen var redaktør for og bidragsyter til boken Fregatter i storm og stille. Marinens

«langskip» 1960 2007 (Bergen 2007).
60 tanker om “ Profeti: Russland vil angripe Norge om fire måneder -så russiske Tupolev-fighters over Norge
” Det evige presset Ungdommen, blir de alle latere? Eller får de bare stilt høyere forventninger mot seg?
Bokmål Slik ble Norge brukt som en brikke i et storpolitisk spill i Europa. Skroll deg gjennom historien som
leder opp til grunnloven. OBS: Historien virker best på en. Folkestyret i Norge. Politikk dreier seg i
førsterekke om hvordan goder og byrder skal fordeles i samfunnet. Byrder er noe politikerne pålegger oss for å
kunne. Arbeidstilsynet arbeider for et forsvarlig arbeidsmiljø og trygge tilsettingsforhold for alle. Siste nytt fra
kristen-Norge, Israel, misjon, livsvern, menneskerettigheter og forfulgte kristne. Politikk, nyheter, menighet,
kirke. Utskrift fra Den norske Atlanterhavskomités internettside. [www.atlanterhavskomiteen.no] Rolf Tamnes
og Knut Einar Eriksen Norge og NATO under den kalde krigen Olje - Norge Et sammenbrudd Det reine
sprøyt Gullfaks - bare fornavnet. Gass - Norge Gasskrise i anmarsj Fakta og fantasi.
Olje internasjonalt Praktiske konsekvenser - opphevelse av grensekontroll på indre grenser.
Schengensamarbeidet innebærer at det ikke lenger er personkontroll/ passkontroll på. Energi -og klimapolitikk
står høyt på agendaen, ikke bare hos Kraftfylka, men nasjonalt og globalt. Kraftfylka følger med etter beste
evne og søker å informere.

