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INGEN FIENDTLIGE HENSIKTER
Historien om det tyske overfallet på Bergen 9. april 1940
Den første meldingen om at fremmede krigsskip trengte seg inn på Bergens krigshavn ble mottatt på
Marineholmen kl. 01.00. Det tyske overfallet var i gang. Fra minutt til minutt tar forfatteren leserne med på
utviklingen av angrepet og de norske mottiltakene.
Begivenhetene utløste en krise. Som så ofte før dekket ikke eksisterende planer den situasjonen som oppsto.
Her kom de norske offiserene til kort.
Forfatteren trekker frem en rekke nye opplysninger som viser at det ikke sto så dårlig til med det norske
forsvaret som vi tidligere har trodd. Viljen til motstand var imidlertid ikke like sterk hos alle.
Gjennom bruk av rapporter, dagbøker og andre kilder kommer man aktørene tett inn på livet. Leserne må være
forberedt på en detaljrikdom som blir gjort gjenstand for en systematisk analyse. Forfatteren er ikke redd for å
gå nye veier i beskrivelsen av det som skjedde i de tidlige morgentimene en tirsdag for over 74 år siden.
Kjøp 'Ingen fiendtlige hensikter, historien om det tyske overfallet på Bergen 9. april 1940' av Sven-Erik
Grieg-Smith fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har. Vår pris 363,-(portofritt). INGEN FIENDTLIGE
HENSIKTER Historien om det tyske overfallet på Bergen 9. april 1940 Den første meldingen om at
fremmede. Ingen fiendtlige hensikter (Innbundet) av forfatter Sven-Erik Grieg-Smith. Historie. Pris kr 350
(spar kr 49). Se flere bøker fra Sven-Erik Grieg-Smith. INGEN FIENDTLIGE HENSIKTER Historien om det

tyske overfallet på Bergen 9. april 1940 Den første meldingen om at fremmede krigsskip trengte seg inn på
Bergens. Grieg-Smith, Sven-Erik. 2014. Ingen fiendtlige hensikter. Overfallet på Bergen 9.april 1940. Bodoni
forlag. 271 sider. ISBN: 978-82-7128-683-5. - Ingen fiendtlige hensikter. Arendal (Agder) 1989. 4.to 160 s.
orig. kartonert innb. Eiernavn. Den første meldingen om at fremmede krigsskip trengte seg inn på Bergens
krigshavn ble mottatt på Marineholmen kl. 01.00. Det tyske overfallet var i gang. (225 kr) Sven-Erik Grieg
Smith - Ingen fiendtlige hensikter - Angrepet på Bergen 9. april 1940 160 sider. Rikt illustrert. (225 kr) Tim
Greve. Ingen fiendtlige hensikter 399,-Les mer.
De hvite englene 399,-Les mer.
Spiren – flukten – 2073 dager 149,-Les mer. Shetlands-Larsen 349,-Les mer Bergens Sjøfartsmuseum
inviterer til temadag om 2. verdenskrig SØNDAG 10. MAI 2015 kl. 12-14.30. Kl. 12-13 «Ingen fiendtlige
hensikter.

