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Den innerste sirkel er historien om den militære sikkerhetstjenesten fra krigen og frem til 2002.
Tjenesten, som før 2003 het Forsvarets overkommando/ Sikkerhetsstaben (FO/S), hadde som hovedoppgave å
vokte over rikets sikkerhet og statlige hemmeligheter. Ulike sikkerhetstiltak skulle hindre andre lands spioner
og egne utro tjenere i å lykkes. I dag dekkes FO/S' oppgaver av Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets
sikkerhetsavdeling.
Boken viser hvordan tjenesten politisk ble styrt og kontrollert.
Tidvis brøt det statlige hemmeligholdet med dets ideelle formål - bevaringen av rikets sikkerhet.
Hemmeligholdet var noen ganger politisk motivert, som det lenge skjulte arbeidet med å sikkerhetsklarere
borgere.
Den mest pikante av alle klareringssakene gjaldt Arne Treholt.
Et utbredt hemmelighold måtte ifølge mange til for å bevare forsvarsevnen, etterleve allierte forventninger og
sikre demokratiet. Andre mente at hemmeligholdet kamuflerte kontroversielle politiske vedtak og alliert
samarbeid. Kritikken mot hemmeligholdet tiltok på 1970-tallet, og særlig fra venstresiden. Den kom blant

annet til uttrykk i straffesaker som Listesaken, Gleditsch /Wilkes- saken og Ikkevold-saken.
I fellesskap gjorde sikkerhetstjenesten, akademia og industrien Norge til en NATO-stormakt innen kryptologi.
Drivkraften var å beskytte nasjonale hemmeligheter mot så vel alliert som fiendtlig spionasje.
Den innerste sirkel er basert på hittil hemmeligstemplet kildemateriale og kaster nytt lys på en rekke profilerte
saker i norsk etterkrigshistorie.
Alkymi brukes i naturvitenskap som navn på kjemi fra Aleksandria på -300-tallet til 1700 tallet. Utøverne ble
kalt alkymister, og de bygget på forestillinger om. Donald Trump har truet og fornærmet Mexico. Dersom
forholdet til naboene går helt i lås, kan USA får en stor sikkerhetsutfordring. Det må være få. Sitter du igjen
alene med skyldfølelse, skam, frykt, fortvilelse, angst, søvnproblemer, sosial angst og kanskje ruser deg etter å
ha hatt et forhold til en narsissist? Innerste sirkel. Five var en del av Jan P. Syses nærmeste sirkel og sønnen
traff henne ofte i sosiale sammenhenger. – Derfor ble jeg spesielt glad for. Usikkerheten om hvilket forhold
president Donald Trumps innerste sirkel har til Russland blir stadig sterkere. Nå øker presset på den
republikanske.
Tre menn sitter på en benk. Det er den sannferdige, som alltid snakker sant, løgneren, som alltid lyver og
skøyeren som man aldri kan vite om man kan tro på eller. Bedre søvn. Psykolog Atle Dyregrov intervjuet av
Gudrun Vinsrygg. Vi bruker nærmere en tredjedel av livet til å sove – eller forsøke å sove. 7 øvelser mot
knesmerter. Plages du med vonde knær og knesmerter? Her er 7 gode øvelser for knærne som kan gi økt
knestabilitet, mindre smerter og bedre funksjon. Hei dere! Ja, nå nærmer det seg 17. mai med stormskritt! Du
vurderer kanskje hvilke kaker du skal bake i år? Her skal du få tips om den ultimate 17. mai-kaken! Verdt å
vite om vond rygg - hva fagfolk er enige om Denne brosjyren er laget for deg som har ryggplager – enten de er
akutte eller langvarige.

