R E DA K TØ R E N S S PA LT E
Dette nummeret av NMT innledes med en
beskrivelse av den siste dramatiske jakten
på Osama bin Laden. Dette er den første av
en artikkelserie på to, hvor neste artikkel,
som kommer i neste nummer, vil drøfte de
mer prinsipielle sidene ved denne operasjonen. Foreliggende nummer inneholder
også to artikler som belyser Forsvarets
utvikling de siste 30 år, hvor Ragnvald H.
Solstrand peker på manglede politisk vilje,
og Sverre Diesen på manglende militærfaglig vilje, til å få mer ut av hver forsvarskrone. Ved siden av bokanmeldelser og en
artikkel om amerikanske vurderinger av
Kina, inneholder nummeret en diskusjon
om militærvitenskapens rammer og
utvikling.

Forsidebildet viser et norsk Bell 412
eskortehelikopter fra NAD, på vei inn for
landing i Nord-Afghanistan i november 2009.
(Fotograf: Tom Snedal)

Hvordan få tak i tidligere artikler fra NMT?
For å finne fram til artikler fra tidligere nummer anbefaler vi følgende hjelpemidler:
1831-1975: ”Norsk militærhistorisk bibliografi”. Oppslagsverk med oversikt over det som er skrevet om norsk
militærhistorie fram til 1975. Inndelt etter aktuelle emner innen norsk militærhistorie. Henvisning til viktige
bøker og artikler.
1831-1979: Datautskrifter fra et registreringsarbeid ved Forsvarsmuseet. Artiklene fra NMT er ordnet tematisk. Finnes i ett eksemplar ved Forsvarsmuseets bibliotek. Utskriften har ikke register og
anbefales derfor bare for årene 1975-1979 som ikke dekkes av ”Norsk militærhistorisk bibliografi”.
1980- NORART: www.nb.no/baser/norart Nasjonalbibliotekets base over artikler fra et stort antall tidsskrifter.
Basen kan stilles inn slik at det bare søkes i NMT .
1994- Forsvarsmuseets bibliotekkatalog: http://forsvaretsmuseer.no/nor/Forsvarsmuseet Utvalgte artikler fra
NMT er systematisk lagt inn i basen og kan lett søkes opp sammen med annen litteratur om et emne.
Ditt lokale folkebibliotek hjelper deg med å søke og bestille de artiklene du ønsker å lese. Du kan også besøke
Forsvarsmuseets bibliotek og lese tidsskriftet der. Biblioteket har NMT komplett.

Kontakt:
Forsvarsmuseet, Bygning 62, Akershus festning
Tlf.: 23 09 33 18/23 09 38 47
E-post: post.biblioteket.fmu@mil.no
Utarbeidet av bibliotekarene ved Forsvarsmuseet.
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