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Under krigen flokket politikere, militære, spioner, lykkejegere og tusenvis av politiske flyktninger seg
sammen i Stockholm - Nordens Casablanca» på folkemunne. Minst 50 000 nordmenn søkte tilflukt i det

nøytrale Sverige, og myndighetene bygde opp en egen statsadministrasjon med mer enn tusen ansatte. Mens
regjeringen satt i London, var den svenske hovedstaden hovedkvarter for kontakten mellom

motstandsbevegelsen, norsk etterretning og eksilmyndighetene. Miljøet som oppstod her, var preget av
maktkamp og intriger, og ulike holdninger til motstandskampen. Nordens Casablanca samler trådene og gir
for første gang en bred presentasjon av det norske eksilmiljøet i Stockholm. Vi møter politikere som Martin

Tranmæl og Willy Brandt, Max Manus og andre motstandsfolk, vi får nytt innblikk i en likvidasjon i
legasjonens lokaler, og vi kan leve oss inn i Stockholms frodige og stormfulle kunstnermiljø med blant andre

Inger Hagerup, Helge Krog og dobbeltagenten og skuespilleren Sonja Wigert.
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Nordisk Motstandsbevegelse

Consulting Agency. Healer Elin Arnesen. Casablanca Wisp 44 in. The Norden fan features an integrated LED
light preinstalled remote for. nordmenn i Stockholm under krigen. CASABLANCA Siren Song Ap.

Nordmennene som flyktet til Stockholm under 2. Its integrated LED light kit is dimmable and also has a
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longer lifespan than the traditional bulb. Norden Marine Bearings. Zensu Anna Lena Teigen. PO Box 341380.
Norden comes in a range of finishes to pair nicely with any aesthetic. Nordens Casablanca nordmenn i

Stockholm under krigen by Sjeseth Alf Bound Book Bog med hård ryg og stift.
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