
NORSKE RESERVEOFFISERERS FORBUND-AVD. OSLO
I SAMARBEID MED FORSVARETS HØGSKOLE

INVITERER HERVED TIL EN AFTEN

PÅ AKERSHUS FESTNING I FANEHALLEN/ARTILLERILOFTET BYGNING 51

ONSDAG 2. NOVEMBER 2022 KL 16.00.

«AKTUELLE GEOPOLITISKE UTVIKLINGSTREKK»

DEN TURBULENTE OVERGANGSPERIODEN

Dette seminaret er de 24 i rekken som avholdes på Akershus hvor vi søker å sette søkelyset
på geopolitiske utviklingstrekk- politiske, militære, og økonomiske .

De 5 siste seminarene har hatt USA, Kina og Russland, Europa og Nordområdene på
agendaen. Dette seminaret vil tar utgangpunkt i disse seminarene. Seminaret vil også se på
om vi kan lære noe av historien.

Vi befinner oss i overgangen fra en verdensorden til noe annet vi ikke kjenner. Med
verdensorden menes de reglene, normene og institusjonene som styrer forholdet mellom
stater. Hvor står vi i dag?



FOR Å BELYSE DENNE PROBLEMSTILLING HAR VI SATT SAMMEN DETTE
PANELET:

Sverre Lodgaard -Seniorforsker og tidligere direktør ved Norsk
Utenrikspolitisk Institutt.

Han vil ta for seg de politiske aspekter

Internasjonal politikk i overgangen fra en verdensorden til en annen
Ideologienes gjeninntreden i geopolitikken
Globaliseringens retrett.
NATO og EU- fra oppdemming og avskrekking til varig distansering
og utestengelse av Russland?
Fra byrdefordeling til strukturering i
Atlanterhavssamarbeidet?

Generalmajor Dag Rist Aamodt- sjef Forsvarets Høgskole

Han vil ta for seg militærmakten og anvendelse av denne
sett i forhold til den geopolitiske utvikling.

Norge og Forsvaret i et nytt sikkerhetspolitisk paradigme
Natorolle og fokus i lys av den nye situasjonen
USA’s rolle og fokus- særlig med vekt på Kina og betydningen for
Norge
Norge-Norden og NATO. Hva er konsekvensene av et svensk og
finsk medlemskap i NATO?
Ukraina- hvilke slutninger kan vi dra fra krigen?

Herbert Kristoffersen-Fagsjef, Det Kgl. Finansdepartement.

Han vil ta for seg den økonomiske situasjonen primært
på makronivå.

Langsiktige trender for befolkning og økonomisk tyngde i USA
Kina, India Russland og EU.
Er gevinstene tatt ut?
Flere handelskonflikter?
Forsyningssikkerhet og trygghet vektlegges mer – hva betyr
dette for verdenshandel og økonomisk vekst
Energikrisens virkninger på økonomien



Oberstløytnant (P) Palle Ydstebø-hovedlærer ved seksjon
landmakt ved Krigsskolen.

Kortslutninger og feilkoblinger. Hvordan lære av
historien?

PROGRAM

1600-1610. VELKOMMEN.

Oberst Arvid Halvorsen – Sjef for Forsvarets Stabsskole.

1610-1645 Sverre Lodgaard- Seniorforsker og tidligere Direktør Norsk
Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Den turbulente overgangsperioden

Sverre Lodgaard har hatt en rekke verv i inn og utland. Han har bl.a. vært president i
Polyteknisk Forening.  I perioden 1992-1996 ledet han FN’s Institutt for
Nedrustningsforskning. Han har utgitt en rekke bøker - bl.a. «In the Wake of the Arab Spring.
(2013)” «Stable Nuclear Zero 2017» Han holdt i 2012 her på Akershus ett foredrag «Vesten
og Verden uten Vesten». I 2018 holdt han foredraget «Verden i går og i dag -faller den fra
hverandre «?

1645-1715. PAUSE/ enkel servering

1715-1750 Generalmajor Dag Rist Aamodt- sjef Forsvarets Høyskole

Militærmaktens rolle og anvendelse sett i relasjon til geopolitiske utvikling
Generalmajor Aamodt (Luft) er sjef for Forsvarets Høgskole. Han har bred erfaring fra inn og
utland. Hans siste tjenestested var i Allied Command Transformation i USA og stabssjef i
Afghanistan.



1750-1825
Herbert Kristoffersen - Fagsjef Finansdepartementet

Hvilke spillere vil dominere verdensøkonomien på langsikt
Virkninger av energikrisen.

Herbert Kristoffersen er fagsjef i Det Kgl.  Finansdepartement med miljø som
spesialfelt.  Han er sosialøkonom, og har lang erfaring innenfor finans og norsk
næringsliv, bl.a. som senior markedsanalytiker i DNB, sjefsøkonom i
Rederiforbundet, og seniorøkonom i Gjensidige Nor. Han har holdt flere
foredrag her på Akershus

1825  -1855 Paneldiskusjon – spørsmål fra salen

1900-1925 Oberstløytnant (P)Palle Ydstebø -Krigsskolen

Kortslutninger og feilkoblinger. Hvordan lære av historien.

Oberstløytnant P) Palle Ydstebø er hovedlærer ved seksjon Landmakt ved
Krigsskolen. Han har bl.a. tjenestegjort som hovedlærer i strategi ved Forsvarets
Stabsskole. Han har utenlandstjeneste fra Afghanistan, Tyskland og Sør-Sudan.
Han har hovedfag i historie fra Universitetet i Tromsø en doktorgrad i historie
ved Universitetet i Glasgow.

19:40-21:45 Fellesmiddag i «Artilleriloftet» Akershus Festning.
Vert er sjef FHS/Stabsskolen

Det er mer enn 80 år siden krigen sluttet. Av Kompani Linge så er det kun August Rathke
igjen. Han har vært en årlig gjest ved disse seminarene, men kan dessverre ikke delta i år. Han
sender sin hilsen. Vi vil imidlertid markere krigen gjennom skuespiller Ross Kolby.

9 APRIL 1940- OVERFALLET PÅ NORGE- Quislings svik og Kongefamiliens flukt.

Ross Kolby er skuespiller og forfatter. Han vil under middagen ta oss tilbake til 9. april 1940

Ross Kolby                                                        Karl Johan 9. april 1940



ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER.

MØTET BEGYNNER PRESIS KL 16:00 I SAMSVAR MED GOD MILITÆR
TRADISJON.

NB- MERK TIDEN -16:00

BESPISNING
Møtet avsluttes med en middag på Artilleriloftet - Akershus Festning, som også
brukes som representasjonslokale av Regjeringen. Møtet er gratis. Middagen har
en kuvertpris på kr 800. Det serveres en 2 retters middag med vin og kaffe. Det
er opp til den enkelte om man vil delta på middagen

PÅMELDING
Stein.ove.bakke-hanssen@forsvarsbygg.no eller tlf 906 06.480 med angivelse
om man ønsker middag eller ikke.
De som skal ha middag betaler til NROF-Oslo på bankkonto
6034.05.32735 eller Vipps 734515
.

Påmelding innen 28 oktober

Det er anledning til å ha med gjest (er)Av sikkerhetshensyn må fullt navn og
adresse oppgis.

Det er mulig å parkere inne på Festningen. Navn på sjåfør og bilnummer må
meldes inn på forhånd.

Antrekk: Pent antrekk (jakke med/uten slips)

VELKOMMEN!

Hvordan komme til Akershus bygning 51?

Gå inn hovedporten-Kirkegaten. Fortsett rett over festningsplassen- ikke over broen til indre
festningsområde. Bygning 51 ligger til VENSTRE rett ovenfor Forsvarsmuseet. Spør vakten i

hovedporten hvis tvil.

mailto:Stein.ove.bakke-hanssen@forsvarsbygg.no

