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Det store spørsmålet for England og Frankrike vinteren 1940 var hvordan de kunne få Hitler til å gjøre den
strategiske bommerten å sende sine soldater til Skandinavia, for å holde dem unna det kommende oppgjøret på
det europeiske fastlandet. Var angrepet på Norge så overraskende som norsk historieskriving hevder, eller var
dette en kalkulert kjedereaksjon i en plan som var så utspeku.lert at det knapt er tenkelig?
England og Frankrike ble enige om et militært angrep på Norge og minelegging av Norges kyst den 28. mars
1940, og Hiltler fikk kunnskap om dette den 29. mars. De britisk ordrene om iverksetting av planen ble utstedt
den 5. april, mens de enda var usikre på hva Hitler ville foreta seg. Hitler er bekymret for en stor
Britisk-Fransk militær.styrke i Skandinavia som kan true hans egen ubeskyttede nordflanke på kysten av
Østersjøen.
Helgen 5.-7.
april foregår det et opphetet diplomati i Stockholm. Sveriges utenriksminister mottok den samme
diplomatiske noten som Norge, men tolket den som noe nær en britisk-fransk krigs.erklæring mot Sverige, og
spør Englands ambassadør om det er slik at England erklærer krig mot Sverige? Den britiske regjeringen
frykter at Sverige skal gå til full mobilisering og utløse en norsk mobilisering. Den britiske statsminister

Chamberlain bestemmer seg for å bløffe Sverige bort fra sin ganske riktige forståelse av situasjonen for ikke å
fremprovosere en norsk mobilisering. Dette kunne vinne tid til å minelegge kysten av Norge for å få krigen
igang i Skandinavia.

Hvorfor møtte Kong Haakon britenes militærledelse og ambassadetopper den 6. og 7. april, etter at de britiske
angrepsordrene på Norge var utstedt? Kongen var honorær Admiral i Royal Navy, som da seilte i full fart mot
Norges kyst for å minelegge og ilandsette soldater i kystbyene.
Bokens kilder er blant annet basert på de britiske regjeringsdoku.mentene fra denne perioden og Kong
Haakons egne dagbøker
Rekkevidde er viktig for de fleste som vurderer en elbil. Ja, elbilene har til og med gitt oss et eget ny-ord rundt
dette: Nemlig rekkeviddeangst. Velkommen til NOKIOS Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor
arrangeres i Trondheim 31. oktober – 2.
november 2017.
Påmeldingen til NOKIOS 2017 er nå åpnet.
Over 100 norske banker kommer inn på eiersiden i Vipps sammen med DNB. Norge forener kreftene mot
utlandet. – Vipps skal i løpet av året være. Honda Element er en knallsuksess i USA. Den firkantede, litt ”rare”
kassebilen er stor nok til å bli registrert som varebil i Norge.
Element bygges i USA og er i. 1. august i år overtok DAF-fabrikken selv importen til Norge, etter at selskapet
DAF Norge AS (eies av Autonor AS i Råde) hadde hatt agenturet i 35 år. Han vil vinne kappløpet om
Nordpolen. Rolf Birger Pedersen og K.G. Jebsen-Senter for dyphavsforsking sin største ambisjon er å utforske
havdjupet under polarisen. Kapittelet dekker følgende kompetansemål: forklare hvordan nordlys oppstår, og gi
eksempler på hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på. Flyktningehjelperen Tor Henning
Flesvik, Lokfører i NSB “We are humans not numbers”.-Da er jeg installert og klar for uante oppgaver med
Dråpen i Havet i morgen Hytta har lange tradisjoner i Norge. Forgjengeren til dagens ”hytte” finner vi i
typiske setre og mindre midlertidige ”overnattingsboliger” som fungerte som. De siste og viktigste nyhetene
om økonomi, næringsliv og politikk. Kommentarer og analyse som belyser maktforhold i inn- og utland.

