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Unika inblickar i Sveriges spionage under kalla kriget Kalla kriget framstår alltmer som en viktig epok i
svensk historia ? inte minst när det gäller bilden av säkerhetspolitiken. Samtidigt har det saknats en översiktlig
skildring av den svenska underrättelsetjänsten under denna tid. Vad var dess syfte? Vilka hemliga operationer
genomfördes? Och hur såg relationerna ut till andra underrättelsetjänster? Wilhelm Agrell är en av Sveriges
främsta experter på underrättelseanalys. Utifrån tidigare konfidentiellt källmaterial har han nu skrivit boken
Sprickor i järnridån, som ger en fascinerande och heltäckande bild av den hemliga underrättelsetjänstens
arbete under en viktig och på många sätt farofylld tid. I arbetet med boken har han använt sig av två tidigare
hemligstämplade tjänstedagböcker från det så kallade T-kontoret, skrivna av chefen Thede Palm och hans
medhjälpare Curt Andreasson. Dagböckerna ger unika inblickar i deras arbete ? som var ett komplicerat och
riskfyllt spel. Sverige var en liten men inte oviktig bricka i kalla krigets stora spel.
Innbundet. Kalla kriget framstår alltmer som en viktig epok i svensk historia - inte minst när det gäller bild
Wilhelm Agrells ”Sprickor i järnridån” är en av fyra böcker som är nominerade till Stora fackbokspriset, som
tillkännages på torsdag. På andra plats kom Sprickor i järnridån. Treverton. Svensk underrättelsetjänst
1944-1992. Brugt PC game Complete with box and instructions Inplastade exemplar av den kompletta
produkten men själva jewelcase har sprickor i fram … För någon timme försökte EU-ledarna glömma bort

dagens sprickor mellan medlemsländerna och.
Det är lätt att gå fel. Sprickor i järnridån: Svensk underrättelsetjänst 1944-1992 3. Ladataan sähköisesti.
Handla online - Hos dig inom 1-3 arbetsdagar.
Suomen suurimmasta e-kirjakaupasta löydät maan laajimman e-kirja- ja äänikirjavalikoiman. Ladda ner
Sprickor i järnridån. e-kirja, 2017. Därför är förväntningarna på hans senaste bok Sprickor i järnridån –
Svensk underrättelsetjänst 1944–1992, vars titel lovar ett helhetsgrepp,.
Greeks bearing gifts. Nordiska gudar. Roger Klang 2 februari. fi. Sprickor i järnridån. You can read this
book with iBooks on … En viktig och initierad skildring av historien bakom dagens politiska och humanitära
katastrofer i Mellanöstern. Handla online - Hos dig inom 1-3 arbetsdagar. 22,90. Som Wilhelm Agrell
påvisar i Sprickor i järnridån har den till och med varit skrattretande usel under vissa perioder under kalla
kriget.

