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Norge Er Vårt
Nr. 2 – November 2017

30. Årgang
Norge Er Vårt er utgitt av Folkebevegelsen 
Mot Innvandring (FMI), som har som formål 
å arbeide for en lovgivning og en praksis som 
sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat 
med basis i vår norske og kristne kulturarv og 
folkets historiske fellesskap.

Bladet, er som organisasjonen, partipolitisk
uavhengig og med det formål å spre opplysning 
om masseinnvandringen og dens følger for Det 
norske folk, samt å være bindeledd 
mellom medlemmene.

Medlemmer av FMI mottar bladet som en 
del av medlemskapet. Man kan abonnere på 
Norge Er Vårt. Et abonnement koster kroner 
120,- per år inkl. porto. Bladet blir sendt i 
nøytral konvolutt.

Kopiering og distribusjon er tillatt med tydelig 
kildeangivelse.

Adresseforandring
Vi registrerer at medlemmer/abonnenter 
flytter, og gir ikke alltid melding om adresse-
forandring. For å få tak i nye adresser, må vi 
kontakte Skatt Øst (Sentralt folkeregister), og 
det koster penger. Derfor, vær vennlige og gi 
melding når dere har nye adresser.

Norge Er Vårt
Kommer ut to ganger i året

Kontaktinformasjon side 31

Ope brev til Kjell Magne Bondevik.

 
Eg har sett innslaget på Dagsrevyen 
vedrørande din 70-årsdag den 3. sep-
tember, og der du feira saman med 
overklassen og makteliten i Noreg i 
dag den 1. september 2017.
 

Du stod opp og sa du har berre eitt 
ord å seie til sosietets-gjestane, og  
deira skryt over deg, og det var dette: «Takknemlighet.»
 
Til din 70-årsdag vil eg glede deg med mi helsing som 
sikkert også vert delt av mange andre gode nordmenn: Vi 
føler ikkje at vi har noko å vere takknemlege for, overfor deg.
Til det føler eg og mange andre at du ikkje forsvarte, eller 
forsvarar nordmenn sin rett til å få ha landet vårt i fred, men 
at du saman med den øvrige eliten har delt mitt land ut til 
kreti og pleti, då helst til alle utanfor vår eigen kulturkrets. 
Og det er lite å takke deg for – svært lite, synes eg! 
 
Dessutan var du statsminister då landet vart ført inn i to 
krigar, den skammelege krigen du var med på mot det 
serbiske folket for å lausrive Kosovo frå Serbia, slik at de 
kunne forære provinsen til dei muslimske albanarane.
 
Den andre elendigheita du drog Noreg inn i var 
Afghanistan-krigen. Og eg minnest at vi såg deg stå på 
Ørlandet flystasjon og vinke farvel til jagarflya som skulle 
til den allereide maltrakterte steinrøysa for å bombe landet 
vidare til ein grushaug.
 

Eg finn ikkje noko å vise deg «takknem-
lighet» for, Kjell Magne Bondevik, om du 
så skulle verte 70 år til.
 
Norvald Aasen 

Bondeviks 70-årsdag

er antakelig det eneste bladet i Norge i dag
som er konsekvent kritisk til masseinnvandringen.

Utgitt av Folkebevegelsen Mot Innvandring som ble stiftet i Haugesund 4. oktober 1987.
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Løgneren Jonas Gahr Støre

Under årets valgkamp fikk Jonas 
Gahr Støre mye oppmerksomhet 
om sin private formue. Støre har 
bl.a. investert i fond som ikke 
følger de etiske retningslinjene 
som norske myndigheter stiller 
til forvaltningen av Norges olje-
formue. I tillegg eier han aksjer 
i et byggeprosjekt i Oslo som 
benytter seg av løsarbeider-

kontrakter. Arbeiderne har heller ikke tariffavtale. I mai i 
år opplyste Støre til media at han ville selge seg ut av pro-
sjektet, men seks dager før valget erkjente Støre at så ikke 
var blitt gjort. Er dette noe som Landsorganisasjonen (LO) 
synes er greit, moralsk sett, som årlig sponser Arbeider-
partiet økonomisk med flere millioner kroner? LO har ikke 
ønsket å kommentere saken.

Men det er ikke første gang Gahr Støre lyger til velgerne og 
Det norske folk.

Karikaturstriden
Under den såkalte karikaturstriden i 2006 presterer daværende 
utenriksminister Jonas Gahr Støre å fortelle til offentligheten 
at ingen store og toneangivende aviser i Norge hadde trykt 
karikaturen – bare en liten kristen publikasjon. Dette til tross 
for at Aftenposten, Dagbladet og Stavanger Aftenblad trykte 
karikaturen før Magazinet. I Dagsrevyen på NRK innrømmet 
Gahr Støre at han visste at det var storaviser som også hadde 
trykt karikaturen; likevel har han påstått at karikaturen ikke 
har vært på trykk i toneangivende norske aviser. Gahr Støre 
ga på TV en rotet, uforståelig uttalelse om dette. 

Men i alt rotet Gahr Støre presterte på TV måtte han innrømme 
at han vitterlig hadde sagt at ingen toneangivende norske avis-
er hadde trykt karikaturen. Men han visste at det ikke var sant.

Gahr Støre sine hemmelige samtaler med Hamas
Under et intervju i 2010 mellom TV2 og lederen for 
Hamas, Khaled Mashaal, fortalte Mashaal at han i 2007 
hadde hatt flere telefonsamtaler med daværende utenriks-
minister Jonas Gahr Støre. Dette i forbindelse med da 
Palestinerne forhandlet seg imellom om et felles regjerings-
grunnlag. Når så TV2 konfronterte Gahr Støre med dette, 
benektet han kontakten med Hamas og forsøkte i tillegg 
å stanse filmingen for så å ta opptaket på nytt. Etterhvert 
innrømmet Gahr Støre forholdet.

«Vaffelmøte» med Trine Skei Grande
Under en pressekonferanse dagen før sitt første ordinære 
landsmøte som leder for Arbeiderpartiet i 2015, avviste 
Jonas Gahr Støre kategorisk at han hadde hatt samtaler med 
Venstres leder Trine Skei Grande om et eventuelt samarbeid 
om den såkalte «asylbarnsaken». Når en reporter fra TV2 – 
mens pressekonferansen pågår – kontakter Venstres leder på 
Twitter, bekrefter Skei Grande at saken hadde vært tema un-
der et såkalt vaffelmøte i mars 2015, stikk i strid med hva 
Jonas Gahr Støre nettopp hadde sagt. Gahr Støre forsøkte i et-
terkant av pressekonferansen, til TV2 sin reporter, på en svært 
rotete og lite troverdig måte å bortforklare det Skei Grande 
hadde sagt. Trine Skei Grand bekreftet i etterkant det hun had-
de skrevet på Twitter, til TV2-reporteren.

Videre, Jonas Gahr Støre på Utøya nå i sommer. Der 
uttalte han seg kritisk til Sylvi Listhaugs oppfordring til 
norske lærere om å gi beskjed til myndighetene om asyl-
søkerbarn som reiser på ferie til hjemlandet. Men har han 
glemt sin egen partikollega Jens Stoltenberg, som i sin 
nyttårstale i 2012 oppfordret Det norske folk til å være
«digitale nabokjerringer», for nettopp å følge med hva naboen 
o.a. foretok seg?

Så kan man spørre seg: Er de fleste politikere som Gahr Støre, 
notoriske løgnere, eller er han et særtilfelle? Har Norge bruk 
for slike? Ynkelighetens disipler. Stakkars folk!

Bjørnar Røyset
Formann
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Folkebevegelsen Mot Innvandring holdt sitt landsmøte på Be-
itostølen lørdag 16.9.17, og ble åpnet av formannen, Bjørnar 
Røyset.

Formannen ble valgt til referent og møteleder. Til å undertegne 
referatet ble valgt formannen og Kaspar J. Birkeland.

Innkalling til landsmøtet ble sendt til utvalgte medlemmer i 
eget brev 28.6.17 og per e-post til de på e-post listene 18.8.17. 
Formannen gikk gjennom saklista som var blitt delt ut til 
deltakerne, og der fremkom ingen merknader til denne eller 
innkallingen. Møtet ble erklært for lovlig satt.

Formannen la deretter frem styrets årsberetning. På grunn av 
avstanden var kontakten fra dag til dag blitt opprettholdt over 
telefon og per e-post. Kontakten med medlemmene og FMIs 
kontaktpersoner var blitt opprettholdt med telefon, hjemmesi-
den, Facebooksiden, e-postutsendelser, medlemsbladet ”Norge 
Er Vårt” og med flygeblad og annet materiell som var blitt ut-
sendt for distribusjon til aktivistene.

I løpet av siste året har det blitt arrangert flere flygeblad-aksjon-
er, og FMI har markert seg ved at aktivistene har tatt oppstill-
ing utenfor kjøpesenter og distribuert informasjonsmateriell 
direkte til publikum. 

Nestformann og pressetalsmann Jan Høeg har opprettholdt 
forbindelsen med våre danske meningsfeller og representert 
FMI ved en sommerfest; «Folkefest for Frihed», som i år ble 
avholdt ved Roskilde i Nordsjælland 24. juni.

Utsending av flygeblad, klistremerker og plakater til aktivis-
tene har vært betydelig. Årsberetningen ble tatt til etterretning 
og vedlagt protokollen.

Deretter ble regnskapet gjennomgått. Det hadde et tilfredsstil-
lende resultat og en forsvarlig likviditet. Møtelederen redeg-
jorde for noen detaljer, og regnskapet ble godkjent og styret 
meddelt ansvarsfrihet.

Da FMI har eksistert i 30 år ble dette behørig markert. Som 
avslutning på møtet ble det avholdt en punktmarkering på 
Fagernes. Etter en svært positiv aksjon på Fagernes ble etter-
middagen brukt til intern skolering og strategivalg. 

Til slutt takket møtelederen for oppmøtet og ønsket delegatene 
velkommen til middag om kvelden.

Beitostølen, 16.9.17

Bjørnar Røyset    
Formann

Landsmøte i FMI

FMI avholdt en punktmarkering på Fagernes lørdag 16. september etter det utvidede landsstyremøtet. 

Fotpatruljen til FMI fi kk i løpet av kort tid gitt informasjon i form av fl ygeblader på alle biler i sentrum. 

Markeringen foran kjøpesenteret i Fagernes ble mottatt svært positivt av mottagerne av infomateriell. 

Fruktbare diskusjoner om misforholdene i vårt Norge ble temaet for fl ere av samtalene og nye kontakter 

ble knyttet.

Punktmarkering på Fagernes

Kaspar J. Birkeland
Landsstyremedlem

Aktivist Olav Sæther foran inngangen til handlesenteret på Fagernes.   Foto: Kaspar Birkeland
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Allerede i mai dette år fikk NMB muntlig tillatelse av 
politimyndighetene for gjennomførelsen av en markering 
i Fredrikstad 29. juli, hvor temaet var «Knus Homolob-
byen». Man kan være uenig i målene og temaet til NMB, 
men å forby en markering av meninger man ikke liker 
minner sterkt om et totalitært samfunn, noe som ordens-
makten – representert ved PeST og lokale politimyn-
digheter – indirekte bekreftet ved ikke å godta manifestas-
jonen, dette bare én måned før planlagt gjennomførelse.

Bakgrunnen for denne grunnlovsstridige avgjørelsen var 
utrolig nok trusler om opptøyer og vold fra venstrekon-
servativ pøbel og fellesferie!

Videre gjennomførte de statsfinansierte, prostituerte løgn-
erne i system-media med aktiv hjelp fra folkeforræderne 
i alle etablerte politiske partier og organisasjoner en re-
gelrett vanvittig subjektiv desinformasjonskampanje og 
hetset opp en stemning mot et i utgangspunktet lovlig ar-
rangement. Beklageligvis overså system-slavene, bevisst 
eller ubevisst, at Vårt Norge er bygget på Norges grun-
nlov hvilket også innbefatter § 100, loven om ytringsfri-
het. Videre har faktisk Norge underskrevet, uavhengig om 
man anerkjenner FNs menneskerettskonvensjon, Art. 19, 
en uinnskrenket rett til frie ytringer.

Hva system-slavene ikke hadde kalkulert med var «Aks-
jonsgruppe Ytringsfrihet» som dagen etter det formel-
le avslaget sendte en søknad om å få avholde et åpent 
folkemøte på samme dato og sted. Resultatet er kjent, 
avslag etter hele 2 ukers behandlingstid, bl.a. grunnet 
trusler om vold fra venstrekonservativt avskum og deres 
medløpere i løgnpressen.

Politimester Hasseldal i Øst politidistrikt, la deretter selv 
opp til et formidabelt, gedigent selvmål da han erklærte 
at enhver annen dato ville bli godkjent. Aksjonsgruppe 
Ytringsfrihet grep med begjærlighet og stor glede denne 
invitasjonen for å vise den systemindoktrinerte (nok) sov-
ende norske befolkningen anti-demokratenes sanne ansikt 
og søkte om å få avholde et nytt åpent folkemøte rundt 
temaet ytringsfrihet dagen etter det opprinnelige planlagte 
folkemøtet på samme sted.

«Intelligent» og «kompetent»?
Invitert var alle ikke-voldelige partier, organisasjoner og 
personer som fortsatt tror og kjemper for et samfunn hvor 
divergerende meninger fritt kan ytres. 
Nå brukte de «intelligente» kreftene i system-politiet bare 

utrolige 12 dager på å bekrefte et nytt nei. Angsten for et 
samfunn hvor norsk lov gjelder alle borgere ble for stor. 
Jeg mistenker også at det «kompetente» norske system-
politi kunne miste ansikt i direkte konfrontasjon med sitt 
eget systems stormtropper, nemlig forfektere for et multi-
kulturelt, degenererte samfunn, altså avskummet fra den 
politiske venstresiden!

Inkonsekvent nok er jo norsk systempoliti- og rettspraksis 
at enhver anmeldt markering fra samtlige folkefiendtlige 
partier, interessegrupper og muslimer problemløst kan 
ytre sine anti-norske synspunkter, med dertil hørende 
positive reportasjer i system-media, fremst representert 
fra Rød Front: NRK og andre indoktrinerte løgnere i den 
nok eksisterende subjektivkonforme system-media.

Heckler`s veto
Parallelt til det selvinisierte teateret fra PeST, politi, 
løgnmedia og systemindoktrinert, voldelig avskum fra 
venstresiden blusset en voldsom debatt opp hvorvidt 
ytringsfriheten har begrensninger, og ja, selvsagt har den 
det, eksempelvis oppfordring til vold og ærekrenkende 
ytringer. Aksjonsgruppe Ytringsfrihet hadde aktiv kon-
takt med jurist og fagdirektør v/ Norges nasjonale insti-
tusjon for menneskerettigheter, Anine Kierulf, som of-
fentlig konkluderte med at systempolitiets avgjørelse er 
helt uakseptabelt og ikke i tråd med norsk lov, nemlig å 
forby de nevnte markeringene. Jurist Kierulf informerte 
offentligheten rundt prinsippet Heckler`s veto: Pøbelens 
makt, altså noen truer deg med vold da de ikke respekterer 
andres meninger. Beklageligvis viser dermed system-pol-
itiet hvilke manglende ressurser og kapasitet de har til å 
gjennomføre sin pålagte oppgave, nemlig å sikre lov og 
orden. I så måte har det etablerte samfunnet møtt seg selv 
i døren og igjen vist sitt sanne udemokratiske ansikt. 
Personlig ser jeg som andre sympatisører og kampfeller 
med stor glede frem i mot hvordan «ordensmakten» i 
fremtiden vil forsvare dette presedensfallet i kommende 
lignende anmeldte – eller ikke anmeldte – «demokratiske» 
aksjoner fra kompromissløse, stolte Norske Frihetskjem-
pere. 

Kampen fortsetter: Norge er vårt!

Morten Lorentzen
Moss, 18.10.2017

Norges grunnlov neglisjeres: Avskummets makt!
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Boken forteller om maktapparatets forsøk på å ødelegge 
Folkebevegelsen Mot Innvandring, FMI, ved å anklage 
og dømme den tidligere lederen av FMI, Arne Myrdal, 
for forbrytelser som han ikke hadde begått. Boken er 
skrevet av Myrdals forsvarer, Høyesterettsadvokat Erik 
Gjems-Onstad. 

Boken koster kr 100,- + porto kr 85,- og kan kjøpes 
fra Norvald Aasen, 6983 KVAMMEN. 
Tlf: 57 73 18 44. E-post: norvala@frisurf.no 
Kontonr.: 3700.08.04763.

Eller fra FMI, Postboks 70 Sentrum,
6501 KRISTIANSUND N.
Tlf: 977 06 152. E-post nettred@fmi.no  
Kontonr.: 0530.40.68169.

Boken kan lastes ned i pdf fra FMIs internettside 
– “For Salg”.

Boken om Myrdalsakene

Du kan abonnere på FMIs medlemsblad “Norge Er Vårt”, uten å være medlem i organisasjonen. Et abonnement 
koster kr 120,- per år inkl. porto og det kommer ut to nummer i året. Bladet sendes i nøytral konvolutt. Betal til FMIs 
konto: 0530.40.68169. Merk innbetalingen med “Abonnement”.

Abonner på “Norge Er Vårt”

 Kongeriket Norges Grundlov
og øvrige forfatningsdokumenter, bør finnes i et hvert norsk hjem.

kr 250,-

 Norrønafolket i opphav og vandring
av Kristen Døssland. Utvandringen fra slaveleirene i Assyria til fri-
het  i Norden. kr 225,-

 Hellig Olav og Den norske statskirke
av Marta Steinsvik. Grunnleggeren av Den norske kirke myrdet
av Romakirken, og forvandlet til katolsk helgen. kr 195,-

Få grat is  t i lsendt  vår  bok l is te .

Bergmann Forlag
Pb. 32, 6151 Ørsta. Tel 468 89 055   

FMI har ingen ansatte, vi er avhengig av frittstående skribenter
som av og til gir uttrykk for meninger utenfor området 

masseinnvandring. Vi krever derfor ikke at alle ytringer i 
medlemsbladet skal være uttrykk for FMIs holdninger.

”Forfatteren, cand.oecon. Kaare Ruud var i en årrekke gjennom avisartikler og bøker den 

mest betydningsfulle forsvarer av nasjonalstaten. I dette heft et påviser han at nasjonalstat-

en er den mest fordelaktige samfunnsform både for enkeltmennesket, et folk og for verden 

som helhet.”

Heft et koster kr 70,- inkl. porto. Bestilles fra FMI.

Nasjonalisme 
– en politisk ideologi
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Som identitær definerer man seg automatisk som 
etnopluralist og vi  identitære etnopluralister kjenner 
og føler ikke en overlegenhet overfor en annen etnie 
og rase, derfor betegner vi etnopluralister oss naturlig 
nok ikke som nasjonalister eller rasister da disse ordene 
blir oppfattet av store deler av den systemindoktrinerte 
befolkningen som om vi er overlegne andre folke-
grupper. Alle raser og etnier har historisk sett en lang, 
stolt historie, tradisjon og en verdifull kulturbakgrunn 
som det er fundamentalt viktig å bevare. Respekt for 
andres etniers og rasebakgrunn og vår egen identitet er en 
forutsetning for en fredelig verden. Det er udiskutabelt at 
denne tradisjonen bare kan ivaretas i homogene samfunn 
hvor selvbestemmelse i fred og frihet for ethvert folk 
og rase i sine egne definerte hjemland og regioner er et 
positivt og naturlig menneskelig fundament.

Hvis de forskjellige etniene og kulturene skal overleve 
er rasehumanisme kompromissløst essensielt viktig og 
riktig!

Innenfor det vi definerer som Europa står de forskjel-
lige kulturene ikke så langt fra hverandre, dette i mot-
setning til hva vi konstaterer med etnier og kultur-
fremmede raser fra andre verdensdeler. Dette er bra for 
Europa, men   det betyr ikke at vi skal oppgi vår 
egen identitet og suverenitet. Hvert land i Europa skal 
og må være suveren overfor sin egen kultur, historie og 
sine egne hjemland for derigjennom å styrke et patriotisk 
pan-europeisk samarbeid. Vi som identitære etnopluralis-
ter avviser sentrale forfatningsnormer slik den bl.a. kom-
mer til uttrykk under diktaturet i EU og en etnoplural-
istisk filosofisk overbevisning innebærer da selvsagt en 
fundamental motstand av EØS- avtalen hvor vi 
faktisk overfører vår nasjons frihet og selvstendighet til 
et udemokratisk og menneskefiendtlig forvaltningsorgan 
sentralt i Europa.

Hvis man bekjenner seg til en etnopluralistisk filosofi 
og overbevisning innebærer dette en daglig aktiv kamp 
fundert i en naturlig folkelig moral-etisk motstand mot 
et globalisert multikulturellt samfunn uten grenser sty-
rt av folkeforrædere som de styrende kulturmarxsistene 
praktiserer hånd i hånd med en koscher-anglo-ameri-
kansk finanskapital.

Etnopluralistisk overbevisning
Ethvert folk og rase er unikt og enhver rase og folk er 
gjennom hundre- og tusenvis av år tilpasset sitt geo-
grafiske område. Ethvert folk og rase har frembrakt en 
kultur og dette unike mangfoldet i menneskeheten er også 
en forutsetning for at vi som folk videre kan overleve på 
denne planeten.

Det er totalt udiskutabelt at et menneskelig identifika-
sjonsmønster alltid er basert på et etnokulturellt sam-
hold. Uavhengig av klesstil, matkultur, kjærlighet, språk, 
arkitektur, seder, skikker, musikk eller litteratur, for alle 
disse tingene kan man som betrakter finne objektive par-
ametre. Det finnes ikke en universell sannhet, ingen sann 
og riktig religion eller utvalgte mennesker. Vår verden 
har ikke et ideologisk sentrum, kjenner ingen progresjon 
eller riktig sannhet. Uten å ville gi mulighet til en rela-
tivistisk argumentasjon går etnopluralismen ut fra at en 
sannhet alltid vil være et resultat av sitt folks subjektive 
oppfatning. Dette er fundamentet og basisen for et ånde-
lig uttrykk som først med sitt mangfold og egen fokus 
gir vår verden slik vi kjenner den preget av estetikk og 
skjønnhet. 

I en syntese med de forskjellige identitetene til det men-
neskelige vesen, vokser den menneskelige bevissthet 
over mangfoldet til de forskjellige raser og folke-
grupper. Fra dette mangfoldet utvikles og oppstår en 
dynamisk kjedereaksjon når motsetninger og forskjel-
lige oppfatninger gir grunnforutsetningen for nytt liv og 
progresjon.

Menneskelig likhet er en illusjon
En av de fremste filosofene for etnopluralismen, Alain 
de Benoist har uttalt følgende : “Folk“ er det viktigste 
begrep, viktigere enn „menneskeheten“ og sågar viktig-
ere enn „individualisme“. Et „folk“ er mer enn addisjon 
utsprunget fra individer med egen personlighet“.

Denne overbevisningen er ikke chauvinistisk eller hva 
som blir presentert som rasistisk. Faktisk er et etnoplu-
ralistisk verdigrunnlag ikke engang nasjonalistisk, hvis 
man benytter den gammelmodige, dagligdagse politisk 
korrekte definisjonen av begrepet nasjonalist. Der-
imot betoner og anerkjenner etnopluralismen forskjellene 
av den menneskelige identitet, hvilket betyr at en diffus 
oppfatning av menneskelig likhet absolutt ikke er til-
stede. Uten identitet kan man ikke betrakte en verden det 
individualiserte „ingenting“, men bare i sammenheng 
med en tilknytningskraft som forener og spleiser etno-
kulturell tilhørighet i et naturlig geografisk livsrom.
Konsekvensen kan være en fredelig verdensordning ba-
sert på gjensidig respekt, altså en multipolar verdensord-
ning i motsetning til en undertrykkende unipolar geopoli-
tikk slik vi historisk kjenner den.

Unipolar vs. multipolar politikk
Filosofen Alexander Dugin som er en meget anerkjent 
person, også i identitære og etnopluralistiske krets-
er, konstaterer at den verden som vi i dag kjenner med 
en unipolar orden organisert og styrt av amerikanerne 
og sine medsammensvorne, England og Israel, snart 
har sin ende. Den universalistiske vestlige liberalis-

Etnopluralisme og rasehumanisme



NORGE ER VÅRT -  Nr. 2 - 2017Side 8

men kan man sammenligne med en gammel pensjonist 
som forsøker å bremse alders- og sykdomsbilde med 
ansiktsløftninger og operasjoner. Resultatet kjenner vi alt 
for godt.

Objektivt sett er fundamentet for de liberale postmoderne 
ideene gammelmodige, svakt fundert og menneskefiendt-
lig. Gjennom geopolitiske hegemoni forsøker de styrende 
fortsatt å bevare sin autoritet, her enkelte eksempler: 

Folkerettsstridig NATO-invasjon av Irak, med det resul-
tat at Midtøsten ble destabilisert, helt i tråd med USAs og 
Israels geopolitiske agenda.

Terrorbombing av Serbia uten FN-mandat med aktiv 
understøttelse av NATO med norsk deltagelse. Resultatet 
var bl.a. opprettelsen av Kosovo, en muslimsk kunststat 
og et brohode for islamsk invasjon innenfor Europas 
grenser.

Invasjonen av Afghanistan uten respekt for de lokale fol-
kegruppene med den konsekvens at det oppsto en folke-
forskyvning og en oppblomstring av radikale muslimske 
grupper i hele Midtøsten med de forferdelige konsekven-
ser vi ser gjennomført gjennom islamske terroraksjoner 
de siste årene i Europa.

Destabiliseringen av Nord-Afrika, igjen en folkerettsstri-
dig bombing av en suveren stat, Libya, med en kalkulert 
masseinnvandring av kulturfremmede raser til Europa. 
Dette var også målene til  volds- og krigsfanatikerne i 
USA, England og Israel. Det er på sin plass og minne om 
hva tidligere makthaver Gaddafi i Libya på begynnels-
en av år 2000 uttalte: «Vi er den eneste garanti for at 
en masseinvasjon fra det afrikanske kontinent til Europa 
ikke forekommer.»

Som om ikke dette var nok for de vulgærekspansjons-
sultne multikulturelle liberalkapitalistene var et angrep 
på nok en suveren stat, Syria, allerede programmert.  
CIA og Mossad gjennomførte finansiering, taktisk råd-
givning, skolering og leveranser av forskjellige avanserte 
våpensystemer til fundamentale islamske terrorgrupper. 
Det er en offentlig kjensgjerning at IS gjennom denne 
understøttelsen kunne gjennomføre sin interne organ-
isering og terrorekspansjon. «Vi fortsetter utdannels-
en av ISIS krefter.. i provinsen Anbar.» Tidligere pres-
ident i USA og utrolig nok Nobels fredsprisvinner, 
Obama! Jagland, vi venter med regningen, men den vil bli 
presentert!
Konsekvensene kjenner vi alle og dette blir vi beklagelig-
vis konfrontert med daglig uten en objektiv investigativ 
informasjon fra klipp- og lim «journalistene» i de stats-
finansierte etablerte løgnaktige system-media.

Videre en folkerettsstridig innblanding og aktiv delt-

agelse for en voldelig revolusjon i Ukraina med ett mål 
for øye å destabilisere og oppnå innflytelse i Eurasia med 
faren for en konfrontasjon og sogar en krig mot Russland 
med ikke absebare konsekvenser.

Felles for alle ovennevnte eksempler er destabiliserte 
hjemland og regioner, med det resultat at en vanvittig 
Tsunami av næringslivsreisende, sosialturister og sosial-
bedragere (PK kaller de faktisk fortsatt «flyktninger») 
ukontrollert flommer inn i Europa. Konsekvensene ser 
vi daglig i de forskjellige landene i Europa. Utrolig nok 
blender de etablerte folkeforræderne og deres medløpere 
i løgn- og system-media denne kjensgjerning ut og pre-
senterer bevisste løgner uten moralske skrupler overfor 
sitt eget folk. 

Derfor kan og må vi etnopluralister med alle muligheter 
som er til rådighet rette søkelyset mot de folkefiendtlige 
styrende organer som fremmer en styrt desimering av 
vårt folk på bekostning av rasefremmede som ikke har en 
naturlig plass i vårt Norske Norge.

Kapitalistisk multikulturelt «verdisyn»
Maktstillingen til liberalismen kombinert med sin 
rovdyrkapitalisme er snart kommet til sin ende, da kon-
sekvensen av denne menneskeligfiendtlige „ideologi“ 
er en total ødeleggelse av orden, samfunnsstrukturer og 
naturlige geografiske landegrenser med  et multikulturelt 
kaos uten hensyn til identitetstap for raser og folk som 
resultat. De kapitalistiske prosesser er midlertidig blitt 
til en automatisme som unngår naturlige menneskelige 
og statlige kontroller. På denne bakgrunn kan en fredelig 
verdensordning bare innenfor rammene til et antikapita-
listisk etnopluralistisk verdisyn realiseres.

Den etniske bevisstheten vil feire sin naturlige tilbake-
komst og vi må da finne tilbake til det europeiske verdi-
grunnlaget uten innflytelse fra et menneskelig-fiendtlig 
koscher-anglo-amerikanskt liberalistisk „verdisyn“.
Europas stater må være stolte av sin fortid og ikke 
glemme vårt felles moral-etiske verdigrunnlag utviklet 
gjennom årtusener.

Utfordringer og temaer for identitære etnopluralister
– Demografisk forfall og kollaps: 
Det er en kjensgjerning at den demografiske mangel på 
barn som tilhører vår etnie, samt en overaldring av vårt 
samfunn uvilkårlig vil føre til en desimering av vår stolte 
rase hvis ikke radikale og grunnleggende endringrer i vårt 
Norge gjennomføres. Vi fordrer en politikk for å støtte 
raserene, etniske norske familier og tar fundamentalt av-
stand fra enhver kulturfremmed masseinnvandring. 
Når en somalier koster det norske samfunn over 12 mil-
lioner kroner gjennom et liv finansiert av NAV, kan man 
ganske enkelt foreslå å lovfeste at en norsk kvinne som 
føder et norsk barn får 3 eller 4 millioner norske kroner. 
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Konsekvensen blir at mor kan våre hjemme de første vik-
tige årene av et barns liv og på sikt vil vi bevarer vår 
folkestamme uten fremmede raser og kulturer, samt at 
totalkostnadene for vårt norske samfunn reduseres. Dette 
er selvsagt udiskutabelt basert på en sunn menneske-
forstand, uavhengig av selvoppnevnte forkjempere for et 
multikulturelle samfunn.
 
Dette innbefatter selvsagt også såkalte «plastikknord-
menn» som med norske identifikasjonspapirer eller 
sågar med et offisielt norsk pass offisielt defineres som 
nordmenn. Vi konstaterer at disse kulturfremmede er og 
forblir plastikknordmenn og har ikke en rettmessig plass 
i vårt Norge. Definisjonsmessig er man ikke norsk selv 
om man innehar norske identifikasjonspapirer og har et
reisepass i plastikk.

Folkeforrædernes politiske agenda som propagander-
er at Norge trenger innvandring fra rasefremmede be-
folkningsgrupper for å opprettholde en sunn norsk 
folkestamme – hvis de fortsatt våger å snakke om en 
norsk folkestamme – er og forblir en selvmotsigelse. 

– Masseinnvandring: 
En aktiv grensekontroll og en umiddelbar innvandringss-
topp, samt en internering av kulturfremmede raser uten 
kontaktmuligheter med det norske samfunn frem til en 
aktiv repatriering til deres naturlige hjemland og region-
er er politisk mulig og gjennomførbart. Gjennom dette 
naturlige og riktige hjelpemiddelet vil den ukontrollerte 
innvandringen kraftig reverseres, refererer her til at vi 
etnopluralister grunnleggende avviser de bestående mul-
ti- og bilaterale avtalene inngått av et folkefiendtlig 
regime i vårt Norge og Europa forøvrig.

– Islamisering: 
En aktiv kamp mot islamiseringen av Norge og Europa. 
En total stopp av samarbeid og finansiering av muslim-
ske organisasjoner, salafister og moskeer. Internering og 
repatriering av disse kulturfremmede raser har uten kon-
sekvenser høyeste prioritet, se punktet ovenfor, masse-
innvandring.

– Vår egen identitet:
Respekt og stolthet av vårt folks land, kultur, fortid, 
forbilder, helter og tradisjoner. 

En objektiv folkeopplysning av vårt folks stolte hi-
storie og tradisjon må innføres allerede i barnehager og 
grunnskoler for å sikre vår stolte rases fremtidige eksi-
stens. Dette betyr en gjennomtenkt og konsekvent objek-
tiv informasjon basert på et etnopluralistisk grunnlag.

Veien videre
Jeg har ovenfor kort skissert de viktigste hovedsøylene 
i etnopluralismen og et kort resymé er at et folk og sam-
funn kun handler moralsk riktig når de er bevisst sin egen 
kulturelle og historiske bakgrunn med den konsekvens at 
man som et unikt folk i sitt eget hjemland katalyserer all 
sin stolthet og kraft i sin daglige aktive kamp for kompro-
missløst å konfrontere sine fiender. Vi tillater ikke en ut-
plyndring fra fremmede etnier og raser i Norge og Europa 
med den konsekvens at det oppstår et multikulturellt, de-
generert samfunn hvor de etablerte folkeforræderne og 
deres styrende har monopol på en riktig sannhet. 

Det er derfor på sin plass å minne om et sitat fra filosofen 
Albert Camus:

«Et menneske kan bare vise kjærlighet hvis det elsker seg 
selv.»

I overført betydning betyr det at et stolt og selvstendig 
folk bare kan respektere andre etnier og raser hvis de be-
varer sin integritet og selvrespekt. Derfor er henvisningen 
til egen stolthet og identitet viktigere enn noen gang, da 
vi står foran en aktiv styrt ødeleggelse av vårt Norge og 
Europa ledet av menneskefiendtlige «demon-kratiske» 
krefter.

Jeg ønsker alle frihetskjempere og sympatisører all mulig 
kraft for en fortsattt daglig, aktiv og kompromissløs 
nasjonal frihetskamp for en naturlig homogen kultur og 
tradisjon. For våre familer, vårt fedreland og vår frihet!

Norge er vårt!

Norsk Stolt hilsen
Morten Lorentzen
Moss, oktober 2017

Klartekst fra iman

«Vestlige politikere må revurdere at 

ekstremisme og terrorisme ikke har noe

 med islam å gjøre.»

Kyai Haji Yahay Cholil Staquf, Generalsekretær for den 
største muslimske foreningen i Indonesia.
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Om påstått boikott, trykkefrihet og trykkeplikt
Vil herved takke redaktør Senning Andersen i avisa 
Fremover for en god oppklaring og grenseoppgang i en 
del begreper som tydeligvis trengs å bli satt på dagsorden 
i dette landet.  Det er neppe bare undertegnede som har 
levd i villfarelsen, der jeg tydeligvis har misforstått det 
hele. Ja, der Norge og norske politikere og avisredaktører 
alltid har slått seg på brystet om våre norske uklanderlige 
verdier.  Der vi har vært de første til å komme med kritikk 
overfor andre land som vi mener bryter ett eller annet. Og 
som vi på ingen måte ønsker å bli sammenlignet med.

Nei, Fremovers redaktør er aldeles ikke aleine om å vise 
til denne selverklærte loven som de kaller for ”trykke-
plikt” eller det som kanskje passer bedre å kalle for ”tryk-
keforbud”?  Leserinnlegg som ikke passer inn i deres egen 
selvpålagte sensur. Jeg fikk testet ut 7-8 aviser i Nordland 
fylke i ukene før valget. Og jeg må bare si at jeg ble lite 
imponert over deres velvilje til å trykke mine skriv. Her 
var den ene avisa verre enn den andre.  Noe som burde 
vært innrapportert både til PFU og kommunaldeparte-
mentet.  De som betaler ut hundrevis av millioner i subsi-
dier til landets aviser.

Det er ingen overraskelse at både lokalaviser og riksme-
dia vrir seg og vegrer seg og finner på alle mulige unnsky-
ldninger for å slippe å trykke noen sannhetens ord.  Der 
de glatt nekter ytringsfrihet for vårt absolutt største sam-
funnsproblem og samfunnseksperiment noen sinne. Nei, 
det har aldri manglet på advarsler.  Og sjøl har jeg stått på 
om dette i minst 30 år. Egentlig har jeg for lengst gått trøtt 
av det hele, og har mest lyst til å gi opp. Men har alltid 
ment at man har plikt til å rope ut når man ser at landet er 
i fare, der vi nå nærmer oss stupet.
Jeg burde jo heller kommet godt ut av det med disse 
politiske redaktørene, særlig når man som enkeltmenne-
ske bare gjør noe så banalt som å lytte til eget instinkt, 
egen ryggmargsrefleks og egen magefølelse. Samt ved 
å observere og notere den radikale islamske ”verdi-
utøvelse” som våre politikere kaller for ”hendelser” som 
skjer verden over. Men der de aldri tar ordet terror i sin 
munn. Og da konkluderer jeg bare med at slikt må en ha 
lov til å reagere på og skrive om.  Ja disse ”verdier” som 
vi SLETT IKKE ønsker i Europa eller i vårt eget land. 
”Verdier” som vi snarest må ta kampen opp mot.  Om vi 
liker det eller ikke.

Har vært noen ganger på besøk i Stortinget, og der i van-
drehallen, der står det et glassmonter  innrammet og på 
sokkel. Der kan man lese fra Grunnlovens paragraf 100, 
og hvor det står følgende: ”FRIMODIGE YTRINGER, 
OM STATSSTYRELSEN OG HVILKENSOMHELST 
ANDEN GJENDSTAND, ERE ENHVER TILLADTE.” 
Sitat slutt. 

Kanskje noe å tenke over for noen og enhver når man 
bare ønsker å komme til ordet med de verdier som man 
gjennom bl.a. oppdragelse hjemme, skolegang og folke-
opplysning fikk inn med morsmelka? Og ikke minst alle 
mine år som sjømann, der vi opplevde verden slik den er.  
Nei, det er ikke alltid like lett å uttrykke disse verdiene 
man er oppflasket med, der avisene er enige til enhver tid. 
Men de kan ikke forvente at man skal stå på hodet, samti-
dig løse ei ligning med fem ukjente og lire av seg ett eller 
annen som alltid skal falle i god jord. Mens man altså også 
skal holde kjeft om sannheten og våre umistelige norske 
verdier? For først kanskje å skjønne at det er riv ruskende 
galt, og åpenbart inhumant å skjære hodet av folk med 
kniv, sprenge tenåringer som går på konsert, i stumper og 
biter. Drepe så mange mennesker som mulig med lastebil 
eller varebil. Eller sprenge primitive bomber på tog og 
busser. Og der de ellers jakter på jenter for å voldta dem. 
Eller dreper mennesker med macheter og kjøttøkser; alt 
legitimert i noe jeg bare med stor grad av velvilje og i-
møtekommenhet i gode stunder, kan kalle for en religion. 
Uenigheten om hva folk skal eller ikke skal få lov til å 
skrive om i landets aviser, det burde for lengst ikke være 
noe tema.  Nå bør tid og krefter heller brukes på langt al-
vorligere ting. For nå brenner det på dass og brannvesenet 
har ikke tid til å komme.  Der vi sjøl må slukke flammene!

Ytringsfriheten har en grunnleggende betydning, noe som 
jeg mener står svakt i dette landet. Og derfor er det helt 
avgjørende at den benyttes slik at dens verdi blir synlig. 
Utrolig bra at den avdøde Frank Aarebrott, Ap sin gamle 
guru, og som var på Tv forleden i et slags minneprogram, 
så godt minnet oss om hva den franske filosofen Voltaire 
i sin tid sa: ”Jeg er uenig i det du sier, men vil forsvare 
til døden, din rett til å si det”, sitat slutt. Gakk hen dere 
avisfolk og lev etter Voltaire sine ord! Og ta ikke ordre fra 
politikerne. For da vil dere få respekt!

Amund Garfors
Narvik, 18.9.2017
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Kemi Seba er eit namn 
som er so godt som uk-
jent i den norske ålmen-
ta, men som er vide kjent 
i den franskspråklege, 
afrikanske verdi. Kemi 
Seba er ein av dei mest 
markerte svarte nasjon-
alistane i dag. Ein kann 
lesa og læra meir um 
det politiske virket hans 
i dei sjølvbiografiske 
bøkene “Supra-negrit-
ure” (2013) og “Black 
Nihilism” (2014).
Kemi Seba vart fødd i 
1981. Han voks upp i 
Strasbourg i Frankrike. 

Foreldri hans var akademikarar med innvandrarbakgrunn frå 
Benin. Heilt frå barndomen av var han uppteken av dei afrikan-
ske røtene sine, og når han kom i tenåri so tok han kontakt med 
panafrikanske Nation of Islam (NOI), den same rørsla som i si 
tid fostra personar som Malcolm X, Muhammed Ali og Louis 
Farrakhan. Hjå desse lærde han seg både sjølvdisiplin og asketisk 
livførsla – attåt kunnskap um afrikansk soga, kultur og identitet.

Tribu KA: Gamalegyptisk panafrikanisme
Nation of Islam var likevel berre byrjingi på den politiske reisa 
som Kemi Seba hadde gjeve seg ut på. Han vilde ikkje nøgja seg 
med å lesa og studera, han vilde gjera politikk ut av det. Etter 
nokre år so braut han med trudomsbrørne sine i Nation of Islam 
for å grunnleggja eit mykje meir radikalt prosjekt: Tribu KA.
-Tribu KA var ein politisk-religiøs organisasjon som var tufta på 
kemitismen, ei slags panafrikansk vidareføring av den gamal-
egyptiske trui. Med Tribu KA gjorde Kemi Seba seg eit namn 
i heile den franske ålmenta, dei køyrde ei svært aggressiv, af-
ro-sjåvinistisk lina der dei freista fremja interessone åt dei svarte 
afrikanarane, og ved fleire høve hamna dei i konflikt med andre 
minoritetsgruppor. Tribu KA vart til slutt tvangsuppløyst av sty-
resmaktene og Kemi Seba hamna sjølv i fengsel.

Tidi i fengselet fekk Kemi Seba til å tenkja etter kva det var han 
hadde halde på med. Han innsåg at aktivismen hans var på ville 
vegar, og at kemitismen var eit politisk og religiøst blindspor. 
Religiøst vart det for einsynt, og politisk hadde han berre sett 
gruppor upp mot einannan som i staden burde stå saman. Når han 
kjem ut att frå fengselet, so ventar kampfelagane hans at han skal 
halda fram som han stemnar, men i millomtidi er han komen på 
nye tankar.

Frå afrikansk ultranasjonalisme til kamp mot globaliseringi
Kemitismen var vorten populær millom afrikanskætta innvan-
drarar i Europa, men han hadde til sjuande og sist lite å gjera med 
den røyndomen som innfødde afrikanarar i Afrika stend uppe i. 
Det var ein moderne rekonstruksjonisme, same korleis ein snud-
de og vende på det. Kemitismen hadde brodd mot både islam 
og kristendomen, men Kemi Seba ynskte noko som kunde samla 
alle dei afrikanske spiritualitetane – anten det no var kristelegt, 
islamsk, animistisk eller eitkvart anna autentisk afrikansk.   

Den integrale tradisjonalismen til Rene Guenon, som Kemi Seba 
hadde nytta tidi til å studera i fengselet, gav honom lykjelen.

Rene Guenon såg mot aust og vilde nytta den livande, austlege 
tradisjonen til å blåsa nytt liv i den vestlege som det etter hans syn 
berre fanst brotstykkje att av. Kemi Seba ser derimot mot 
Afrika, sidan han meiner dei fyrste menneski kom derifrå.
Dei nye innsynene nyttar Kemi Seba til å grunnleggja det som han 
kallar for Tribu KA2P. Dei tvo p’ane stend for “perennialisme” og 
“panafrikanisme”. På det esoteriske planet stend dei for tradisjon-
alisme og på det eksoteriske, politiske planet stend dei for panafri-
kanisme. Denne gongen sviv det seg um ein panafrikanisme som 
ikkje svivyrder andre folkeslag, men der ein snarare ynskjer å stå 
saman med andre tynte folkeslag i kampen mot globaliseringi. 

Takk vere den integrale tradisjonalismen, so hev han funne fram 
til eit prosjekt som er solid røtt i afrikansk tradisjon utan å verta 
noko reint afrosentrert slik kemitismen var det.
Slik skynar me kvifor han gjeve bøkene sine titlar som “Su-
pra-Negritude” og “Black Nihilism”. For Kemi Seba sviv det 
seg um meir enn eit navleskodande vern um afrikanske seder og 
skikkar, meir enn å berre vera ein “neger” som er seg sjølv nok. 
Den integrale tradisjonen som Rene Guenon talar um er ikkje 
menneskeleg. snarare guddommeleg. Han som maktar å sjå forbi 
det som einast er menneskeskapte skikkar og konvensjonar og 
soleides nå fram til det som verkelegt er Tradisjonen med stor 
T, han stend ikkje lenger for noko reint menneskelegt, men for 
noko yvermenneskelegt. Han gjeng frå “negritude” til “supra-ne-
gritude”. Kor som er, skal ein vera i stand til dette, so krevst det 
at ein torer sjå kritisk på det som til daglegt vert framstelt som 
“tradisjon”. Kva er det som verkelegt er genuint, verkelegt verdt 
å taka vare på? Ein må – som ein Nietschze – vera viljug til å 
kasta vrak på alt det som syner seg å ikkje halda mål. Ein “svart 
nihilisme” som helder vil sitja att med ingenting enn med noko 
som ikkje når upp til dei høgi ideali.

Attende til Afrika
I motsetnad til andre svarte interessegruppor, so meiner Kemi 
Seba at afrikanarar høyrer heime i Afrika. Han arbeider for at den 
afrikanske diasporaen skal reisa heim att og byggja upp att sine 
eigne heimland. Sjølv hev han teke fylgjone av dette og flutt til 
Senegal, der han gjeng i brodden for ei rad ulike sosiale prosjekt 
– til dømes ein eigen mikrokredittbank.

Kemi Seba hev med andre ord gjenge vegen frå NOI via kemi-
tisme til integraltradisjonalisme. Men det er ingen angrande syn-
dar som me les um i bøkene hans, det er snarare ein som hev lært 
av mistaki sine og nytta dei til å koma seg vidare.

Europeiske nasjonalistar er millom dei kvite som han kann 
respektera, skal Kemi Seba ein gong ha sagt. I alle høve er det 
forvitnelegt å sjå at det uavhengig av kultur og hudfarge finst 
menneske som kjenner på den same misnøgja med det global-
iserte, moderne samfundet – og som vil gjera noko med det. Slikt 
gjev von for framtidi. 

Olav Torheim
Redaktør Målmannen
Bergen, 21.9.2017

Kemi Seba – afrikansk nasjonalisme

Kemi Seba. Foto: Wikimedia Commons
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Jeg forstår godt at muslimer kan bli forvirrede og usikre på 
sin identitet i Norge og skandinaviske land. Dette er transpar-
ente samfunn, demokrati og menneskerettigheter står sterkt, 
selv om det også er relativt kompliserte samfunnsstrukturer. 
Religion har en tilbaketrukket rolle i samfunnet, og er mest 
et personlig utrykk. Vi har en kristen-kulturell fortid, men nå 
tror vi på vitenskap, utvikling og både kollektivt og person-
lig ansvar. Lovene våre er dynamiske og oppdaterte etter be-
hov og samfunnsutviklingen. Kvinner og menn er likestilte, 
i alle fall lovmessig sett.

Jeg kan forstå de som ikke forstår eller misliker denne sam-
funnsordningen. Det fører til makttap og mindre innflytelse 
for disse som tradisjonelt har hatt denne maktrollen i mer 
ensrettede kulturer. Det være seg imamer, religiøse ledere, 
talsmenn for sin opprinnelige kultur osv. som innbitt prøver å 
destabilisere disse samfunnene ved å forkynne sine politiske, 
ideologiske og “religiøse” budskap. Noen – litt enklere sjel-
er – vil snappe opp “budskapene”, og gjøre det til sine egne 

dogmer fordi de er på vei til å falle utenfor samfunnet de ikke 
forstår, og derved forenkler livene sine radikalt.

Det finnes de som tror at “religionsfriheten” er uendelig. Det 
er den ikke. Når den krasjer med de øvrige samfunnsfor-
ordningene, eller en religion tråkker på andre religioner eller 
ikke-religiøse, opphører denne fri-
heten fordi det da ikke er frihet for 
alle lenger. Denne “friheten” eller 
retten til ikke å bli diskriminert 
gjelder alle.

Jeg ser at mange er opptatt av å 
være en god muslim. Hva betyr det, 
egentlig? Hva med heller å ha et 
mål om å være et godt menneske?

Oddbjørn Jonstad

Side 12

Hva betyr det å være en god muslim?

Jan Høeg gikk ut av landsstyret på årets landsmøte 
som ble avviklet på Beitostølen 16. september, og ble 
samtidig utnevnt som æresmedlem i FMI, det første 
æresmedlemmet i organisasjonen. Jan fortsetter som 
kontaktperson for fylkene Vestfold, Buskerud og Tele-
mark.

Jan var med og stiftet FMI 4. oktober 1987 og har sittet i
styret sammenhengende siden starten. Han har i mange 
år vært organisasjonens pressetalsmann og har flere 
ganger representert FMI i debattmøter, både på TV og 
folkemøter rundt omkring i landet. Jan har også vært 
FMIs ubestridte representant i utlandet, særlig har han 
holdt god kontakt med Den Danske Forening i Dan-
mark. Senest i sommer deltok han på den årlige «Folke-
fest for frihed» ved Roskilde i Nordsjælland.

Tretti år som aktivist for FMI er det få som kan smykke 
seg med. I en alder av 94 år er han fremdeles en av de 
mest aktive, der han reiser rundt i de tre fylkene han er 
kontaktperson for og distribuerer flygeblad og plakater.

Ut av landsstyret – utnevnt til æresmedlem i FMI

Partnerformidling

«Vi fi nner det jo noe merkelig at når vi ønsker å diskutere interne temaer med våre europeiske partnere, 

så må vi reise til Washington.» 

President Wladimir Putin i intervju med sveitsisk TV, SRF

Formann Bjørnar Røyset gratulerer Jan Høeg som æresmedlem 
under middagen på Bergo hotell.  Foto: Kaspar Birkeland
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Gro Harlem Brundtland (Ap) var leiar for FNs spesi-
alkommisjon for miljø- og utvikling 1983 – 87.  Då ho 
la fram sluttrapporten i 1987, proklamerte ho at «over-
befolkning var verdsproblem nr. 1, og at vi måtte tenke 
globalt, og handle lokalt».  I 1987–88 slo også den første 
store asyl-migrasjonen inn over landet vårt, og sidan då 
vart det nesten heilt stilt om bodskapen frå FN-rappor-
ten.  Svært få har våga å kritisere folks vanar, kultur og 
religiøse førestillingar, og mot dei som tok til å åtvare 
mot den lemfeldige innvandringspolitikken hagla rasist-
skuldingane.
Synest det er litt pussig at det er mange som trur at men-
neska kan løyse verdas miljø- og klimaproblem når be-
folkninga aukar med 76 millionar kvart år – 220 000 per-
sonar per døgn – netto.  Er det tåkesynet som har teke 
overhand for den klare samanhengen at den store globale 
folketalsveksten gjev større belastning på naturens resur-
sar og økologiske bæreevne,  også CO2-nivået i lufta og 
i havet?
Dersom ein påpeikar overfor einskilde «miljøvernarar» at 
den migrasjonen som går føre seg frå varme land i syd til 
dei kaldare landa i nord, representerer ei større miljøbe-
lastning på naturens fauna og ressursar ved å tilpasse seg 
den høgare levestandarden her,  og  større energibehov til 
oppvarming  i eit kaldare klima – vert ein fort ignorert.  
Nemner ein i tillegg at innvandringa frå ikkje-vestlege 
land, særleg dei muslimske er i ferd med å bli ei sterk 
økonomisk og sosial byrde for velferdsstaten – går 
tankane deira i vranglås.

Finansavisen er eit av dei få, kanskje det einaste media i 
dette høve som i fleire artiklar har  påpeika at utgiftene har 
gått til «himmels» dei siste åra, og at dette vil halde fram 
sjølv med ein svært  streng innvandringspolitikk.  Då har 
det vore «musestilt» frå dei andre i massemedia, bortsett 
frå ABC Nyheter som refererte den siste artikkelen den 
22. juli i år.  Her skriv Asbjørn Ness mellom anna:  «Som 
Finansavisen sine lesarar er kjende med vil dei akku-
mulerte summane bli enorme: Med utgangspunkt i SSBs 
kontantstraumsberekningar påførte den ikkje-vestlege 
befolkninga den norske stat eit nettotap på 43 milliard-
ar kroner i 2016.  Det tilsvara tre heile jordbruksoppgjer 
som førte til ein slik tautrekking ved siste korsveg.  Det 
enda med at det vart flytta på nokon hundre millionar.  
Men SSB har vore tydlege på at dei ikkje har teke 
omsyn til asyl- og integreringskostnadane dei første åra 
som anslagsvis er på rundt 10 milliardar kr i året.» 

Det vert vist til at det ikkje finst nøyaktige berekningar for 
nettokostnadane til den ikkje-vestlege befolkninga, men 
at den truleg er vesentleg høgare enn 53 milliardar kr per 
år – truleg meir enn 100 milliardar!
Finansavisen har også delt opp den ikkje-vestlege be-
folkninga i to grupper.  Dei som kjem frå ikkje-islamske 
land, og dei som kjem frå islamske.  Det er særleg den 
siste gruppa som har akselerert utgiftene. 

Magnar A. Bakke

Naturmiljøet, folketilvekst og innvandring

Prost Olaf B. Dals hefte i nytt opplag
Prost Olaf B. Dal er en av få geistlige som tidlig protesterte 
mot masseinnvandring og islamisering. I 1992 holdt Dal et 
foredrag om islam og masseinnvandring som han i etterkant og 
flere ganger utga i form av et hefte. Heftet har FMI nå omsider 
trykt opp i nytt opplag og oppdatert med mange av den senere 
tids hendelser, bl.a. med et vedlegg fra FMI.
Det er umulig å få med alt av islamske terrorangrep da det hele 
tiden skjer noe nytt. Når heftet gikk i trykken i juni har det bl.a. 
skjedd to nye terrorangrep i Allahs navn i Storbritannia.

Heftet koster kr 116,- 
inkl. porto. 
Bestilles fra FMI.

Islam og det
norske samfunn
Prost Olaf B. Dal

Tror man virkelig at islam i Norge ville være annerledes?
Hvorfor spiller vi overrasket over et islam som oppfører seg nøyaktig slik islam oppfører seg i resten av verden? Tror man 
virkelig at islam i Norge ville være annerledes? Grunnen til at vi har hatt det godt i Norge er fraværet av islam! At det har 

vært lite av det. Når islam blir større viser den sitt sanne jeg og det blir farvel til hardt tilkjempede rettigheter som likestilling 
og likeverd. Homofili straffes med døden, utro kvinner steines ihjel, pisking og amputasjoner er andre straffereaksjoner in-

nen islam. Sharia er en vesentlig del av islam og jihad likeså. Det blir direkte kvalmt når oppegående og skriveføre muslimer 
påstår å være overrasket eller sjokkert over at islam gjør det islam gjør.

Oddbjørn Jonstad
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Det seier Lars Akerhaug (35) i eit intervju med Medier 24.  
Han er frilansjournalist og forfattar og er no å rekne som 
ganske langt ut på høgresida.  Han er utdanna innan arabisk 
og islam ved Universitet i Oslo. Då studiane var over, blant 
anna med eit opphald i Klassekampen og Ny Tid,  fekk Ak-
erhaug eit tilkallingsvikariat i VG frå 2008–10, så var han 
i Aftenposten før han var tilbake i VG cirka to år som net-
tjournalist.  No  skriv han artiklar blant anna til avisa Dagen, 
Minerva og av og til for fagbladet Journalisten.  Som ung-
dom var han med Bilitzmiljøet og var rimeleg venstrevridd. 
No seier han til Medier 24 at det var journalistikken som fekk 
han til å revurdere sine politiske standpunkt.  Det seier noko 
om journalistikken fordi det tvang meg til å sjå ting frå andre 
synspunkt.                                     

Han seier at mange journalistar  først og fremst er opptekne 
av kva andre journalistar driv med og konkurrerer om dei 
same sakene – og det har eg aldri brydd meg om.  Aker-
haug meiner at då han skreiv si første bok, «Norsk Jihad», 
så var det ingen journalistar som hadde greie på temaet.  Det 
seier veldig mykje om norske media, og elitens tenkemåte 
generelt, at i ein tiårs periode har hatt ein klar, tydeleg og 
sporbar framvekst av eit radikalt islamistisk miljø som støtta 
Osama bin Laden og al-Quaida.  Med svært få unnatak var 
det nesten ingen som brydde seg – eller var klar over det.

Om kvifor det var slik seier han:   «Journalistane er ein 
politisk korrekt saueflokk som følgjer etter kvarandre, og 
som ikkje tenker sjølv.  Og så har dei ein moralsk ståstad på 

venstresida.  Det ser vi til dømes når det marsjerte 50 nas-
jonalsosialistar i Kristiansand.  Då var dei forferda, krav om 
at politiet skulle gripe inn osv.  Hadde det vore 50 muslimske 
ekstremistar ville reaksjonane vore heilt annleis frå pressa.»

Han meiner journalistane er blitt altfor like.  Menneske med 
gode karakterar kjem inn på journalisthøgskulen fordi dei er 
flinke.  Dei som har vilje til å kome seg opp og fram vel heilt 
andre yrke enn journalistikk i dag.  Det er kanskje positivt 
at mediekrisa  fører til at yrket vert mindre attraktivt.  Vi må 
få inn folk som tenker annleis, og vi bør leggje ned journal-
isthøgskulen og dei utdanningane. Dei aller færraste har godt 
av den type utdanning.  Han meiner at ein  får ein større og 
meir nyttig ballast av å vere trailersjåfør eller oljearbeider 
enn å studere journalistikk.

Norske journalistar går etter saker og meiningar som dei 
sjølve meiner, seier han, og på spørsmål om kva han trur er 
redninga for den norske pressa svarar han:  «Eg veit ikkje og 
eg drit litt i det.  Eg er ikkje oppteken av å redde den norske 
pressa – det får dei gjere sjølv.  Personleg er eg veldig glad 
for at eg ikkje jobbar i Akersgata-pressa lenger.  Eg opplev-
de det som ein fridom og lettelse å forlate dei», avslutta den 
frilynde journalisten i intervjuet. 

Magnar A. Bakke

Journalistane er ein politisk korrekt saueflokk

NRKs reportasje av Anders Magnus
Anders Magnus gjorde ein grundig og sannferdig  jobb då han lagde reportasje om den «far(g)erike» 
utviklinga  i Oslo, vist på NRK laurdagsrevyen den 11. mars i år.  Her kom det fram ein verkelegheit 
som dei fleste andre media helst vil feie under teppet.  Gjengar av utanlandsk opphav som nærmast 
ligg i krig med kvarandre om kontroll av område, kven som skal ha rett til å selje narkotika i dei 
ulike bydelane.  Og at dei også driv med hærverk, tjuveri, ran, trakasseringar og valdtekter. I repor-
tasjen kom det fram at også ungar ned til 12-årsalderen sel dop, og at dei til og med kunne gå med 
pistol.  Slost kunne ungane  gjere så blodet flaut.

Det gjekk ikkje lange tida før kritikken hagla frå dei anti-nasjonale   innvandringstilhengarane, blant 
anna i Aftenposten, VG og Dagbladet.  Så ille kunne det då ikkje vere.  Den 30. mars kunngjorde 
NRK at Anders Magnus skulle bli rikskanalen sin nye korrespondent i Washington.  Ein kan undrast 
på om dette var ein «deportasjon» av han, at leiinga i NRK hadde gjeve etter for kritikken frå tilsette 
i NRK  sine eigne rekker,  og av den «politisk korrekte» anti-nasjonale eliten elles?

Frå Malmø vert det no rapportert om at gjestar i gravfølgjer kan gå  både med pistol og skotsikre 
vestar.  No skal dei 230 forvaltarane  på kyrkjegardane i den syd-svenske byen  kursast i korleis dei 
skal handtere væpna gjestar.  Det er vel ikkje lenge før vi ser det same i Oslo?

Magnar A. Bakke
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FMI i Norheimsund
FMI Hordaland tok turen til Norheimsund i Kvam kom-
mune – Hordaland, mandag 9. oktober. Aktivistene delte ut 
flygebladet «Norge mot stupet! / Visste du at…» og hengte 
opp plakater og klistremerker. Alt gikk fredelig for seg. Ak-
tivistene meldte også om det store antallet innvandrere og 
hijab-kledde kvinnfolk i en så liten by. En nedslående obser-
vasjon, men viser bare at FMI og andre identitære organisas-
joner må stå på med arbeidet og aldri gi opp denne viktigste 
kampen for folk og fedreland.

Aksjonerte i Alta
Cirka 300 løpesedler av typen «Norge mot stupet!/Visste du 
at...», ble lagt i postkasser i Alta mandag 2. oktober. Utde-
lingen foregikk i bydelen Kronstad, på østsiden av elva. Det 
hele gikk fint og uten problemer.

Aktivitet i Haram kommune
FMI Møre & Romsdal gjennomførte en flygeblad-aksjon 
mandag 25. september i Haram kommune i Møre & Roms-
dal. Aksjonisten distribuerte vel 250 brosjyrer «Norge mot 
stupet/Visste du at…» i Tennfjord og Brattvåg. Ti plakater 
ble også opphengt på turen.

Aktivisten ble antastet av en illsint norskfiendtlig mann, som 
sammen med sin kone brukte ubehøvlet kjeft, som var på 
grensen til trusler. Denne personen truet også med å anmelde 
FMI til politiet fordi vi benytter oss av våre demokratiske 
rettigheter. FMI har vurdert å politianmelde denne personen, 
men foreløpig avventet vi.

FMI ser svært alvorlig på episoden. Det er et sykdomstegn 
i samfunnet at representanter for lovlige organisasjoner 
blir antastet på denne måten. Men viser at ytringsfrihet og 
demokrati ikke er en selvfølge, og at dette er under press fra 
enkeltpersoner og norskfiendtlige grupperinger.

Aksjon Møre & Romsdal
Lørdag 28. oktober aksjonerte FMI i fem byer og tettsted-
er i Møre & Romsdal. Opplysning-aksjonen startet i Kris-
tiansund utenfor Futurasenteret, videre mot Molde for så å 
avslutte i Ålesund. I tillegg ble det foretatt korte stopp på 
mindre tettsteder.

Opplysning-aksjonen var svært vellykket. Aktivistene fikk 
delt ut en mengde flygeblader med innhold om den prekære 
situasjonen landet er i, og flere positive samtaler ble holdt 
med publikum.

Litt av FMIs virksomhet siste tiden

Aktivist fra FMI Hordaland. Foto: FMI

Kilder til Trump mot Soros

Aftenposten.no – https://goo.gl/6U6Hua
Opensocietyfoundations.org – https://goo.gl/2gyQjf
E24.no – https://goo.gl/TWAZKw
Dn.no – https://goo.gl/uxBb2p
Wikipedia.org – https://goo.gl/GI7OkQ
Wikipedia.org – https://goo.gl/M9zTtq
Wikipedia.org – https://goo.gl/oWMrDy
Petitions.whitehouse.gov – https://goo.gl/ZXYYTj
Mediaite.com – https://goo.gl/aeKLZn
Articles.chicagotribune.com – https://goo.gl/IZVB50
Youtube.com – https://goo.gl/C5sX92 

Norge for alle?

Visste du at de første pakistanerne som kom til Norge rundt 1970 
var turister, ikke arbeidsinnvandrere? Myndighetene fremstiller 
det i dag som at de var arbeidsinnvandrere som var hentet til Norge 
i et samarbeid mellom norske myndigheter og arbeidsgiverorgan-
isasjonene. Dette er historieforfalskning.

Forfatteren cand.philol. Magnhild Ullsvik Hansteen tar opp 
ømtålige og kontroversielle spørsmål og synspunkter som hittil 
nærmest har vært tabu å gå nærmere inn på.

Boken er særdeles viktig da den er en fakta-beskrivelse av hva som 
skjedde den gang.

Boken koster kr 86,- inkl. porto. Bestilles fra FMI.
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At FMI skulle klare å være oppegående etter 30 år i sin 
kamp for nordmenns fedreland er nærmest for et mirakel 
å regne. Helt fra starten ble organisasjonen møtt med en 
løgnaktig og ondskapsfull motstand fra så vel offentlig som 
sivilt hold. Medlemmer og ledere innen FMI skulle fryses 
ut og mistenkeliggjøres på det groveste. Selv om de som tok 
opptakten til organisasjonen i stor grad var motstandsfolk 
og krigsseilere fra 2. verdenskrig, unnlot ikke våre mot-
parter å stemple FMI som nazistisk og rasistisk. Kan her 
nevne AUF sine sjikanøse postkort til «Gutta i FMI» i 1994. 
AUF var da ledet av Ap-maskoten Trond Giske. Her ble 
grove nazi-beskyldninger fremsatt mot FMI.
    
På tross av at «Staten Norge er etablert på territoriet til 
de to folk, nordmenn og samer» har det vært – og er det 
– lite som tyder på at denne sannhet har gitt seg utslag i 
de siste 50 års innvandringspolitikk. Og særdeles i de siste 
30 årene har fremmedgjøring av land og folk vært en vil-
let og gjennomført politikk fra elitene, herunder media, 
de fleste politiske miljøer, kirken, skolen, fagforeninger, 
såkalte «humanitære» organisasjoner. Ja, det aller meste 
innen samfunnets totalitære maktelite har stått skulder ved 
skulder i sjikanen og hetsen mot FMI.

Slik ble de behandlet, veteraner fra motstandskamp-
en under 2. verdenskrig, krigsseilere og andre solide 
samfunnsengasjerte kvinner og menn som tok på seg 
oppgaven med å stifte og drifte FMI.
Men en slik organisasjon, med oppgave å sikre vårt fedre-
land og dets to hjemmehørende folks frihet og eksistens, ble 
fort et hår i suppa for den skinnhellige eliten i landet.

Da Gro Harlem Brundtland koblet bremsene fra
Willoch sin regjering først på 1980-tallet utplasserte politi-
betjenter på Kastrup ved København for å kontrollere 
at personer som ønsket seg til Norge hadde gyldige pa-
pirer for innreise. Da Gro Harlem Brundtland våren 1986 
overtok som statsminister med sin Ap-regjering ble dis-
se politifolkene trukket tilbake. Dermed var det fritt frem 
for dem som ville komme hit med falske, men også uten 
dokumenter, å entre flyene til Norge. Og de som øn-
sket seg inn i landet uten ID-dokumenter kunne kaste det 
som fantes av slike i flyenes toaletter. Noe som også ble 
gjort i stor skala, dette var også velkjent gjennom media. 
Dermed hadde de reisende asylantene en god sak. Deres 
opprinnelse kunne vanskelig spores. Og opphold på 
«humanitært grunnlag» kunne ventes.

Nå kunne fru Brundtland sette ut i praksis det hun hadde 
planlagt i sin stortingsmelding nr. 74 fra 1979, der det bl.a. 
står: «Stortingsmeldingen går i korte trekk ut på å omgjøre 
Norge fra et etnisk homogent samfunn til et flerkulturelt og 
fler-etnisk samfunn». …. «De voksne generasjoner er alt-
for fordomsfulle, fremtiden ligger i barna og måten vi kan 
forme dem».   

Dermed økte asyltilstrømningen i fru Brundtlands første 
regjeringsår – i 1986 – til over 2 000 personer fra cirka 
800 året før. I 1987 steg så tallet til over 7 000 asylant-
er, og asylindustrien og de som ønsket en avhending av 
landet kunne juble – og det gjorde de! Og det skulle ikke 
stå på penger for å gjennomføre sviket fikk vi fortalt fra 
bevilgende hold! 

Så ble Folkebevegelsen Mot Innvandring stiftet
Da FMI så ble stiftet i Haugesund den 4. oktober 1987 
ville det seg slik at også Norges Røde Kors hadde lands-
møte der. En av dem som var med på stiftelsesmøtet, 
Bjørn Voldnes, fortalte meg senere at da han kom til sitt 
hotell «i min slitte dress og prøvde å komme meg frem 
blant en stivpyntet skare av Røde Kors-delegater, følte jeg 
ikke akkurat at det var disse menneskene som skulle ta seg 
av fattige og forfulgte i verden». Men FMI ble stiftet og 
en av dem som ble intervjuet i anledning av dette nyeta-
blerte FMI, var daværende Kronprinsesse Sonja. Hun 
var da også valgt som visepresident i Norges Røde Kors. 
NRK-reporteren spurte så «Kronprinsessen» hva hun syn-
tes om denne organisasjonen mot innvandring som var 
blitt stiftet? Jo, hun mente dette var trist, men de er jo ikke 
så mange så det er nå ikke så mye å bry seg om, mente 
hun. Hennes holdning var vel den samme som hos gener-
alsekretæren i Røde Kors, frimureren, Odd Grann, da han 
uttalte i forbindelse med masseinnvandringen: «Det er en 
kompliment at så mange kommer og vil bo hos oss. Vi har 
plass, vi har råd, vi har hjerte og sinn til å ta imot de som 
vil komme hit.» Denne holdningen sitter tydeligvis fortsatt 
fast i dette bokstavelig talt Røde Kors.

Senere etablerte Røde Kors det anti-norske misfosteret 
«Ja, til et fargerikt fellesskap». Dette «fellesskapet» ble så 
drevet propaganda for i barnehager og skoler. Barn kom 
hjem fra barnehager med klistremerker for dette svikefulle 
foretaket og skolebarn og ungdom kledte seg i t-skjorter 
og plagg med påskriften «Ja, til et fargerikt fellesskap». 
En kan trygt si at barna og ungdom ble hjernevasket med 
bakbundne hender. Hvordan skulle de stå i mot en statlig 
finansiert og styrt propaganda til avhending av deres fed-
reland? Skolebarn ble også med i underskriftskampanjer 
for at asylsøkerne måtte få bli i landet. En rektor fortalte 
undertegnede at barna hadde like klare tanker om dette 
som de voksne har. Etter systematisk og spekulativ prop-
aganda og hjernevask!

Kanskje Nord-Korea har noe å lære av de totalitære 
kreftene i Norge?

Eksklusjoner og bispehets
Det meste av det korps av «storheter» som vi trodde skulle 
forfekte og verne om vårt folks frihet og demokrati gjorde 
derimot sitt beste for å overgå hverandre i å ta avstand fra 

Folkebevegelsen Mot Innvandring – FMI – er 
30 år
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FMI. Ellers så solide samfunnsborgere ble ekskludert fra 
politiske partier, kommunestyrer tok avstand fra FMI og 
opprettet såkalte «antirasistiske soner». Hva nå det måtte 
bety var vanskelig å få fornuftige svar på. «Biskopene», 
Bue og Aarflot mente at innvandringen var ingen trussel 
og «Biskop» Bue uttalt til avisen Vårt Land den 8. sep-
tember 1987, allerede før FMI var stiftet, at «Krigsveter-
aner i fascismens ærend» og «Folkeaksjon i fascismens 
ånd». Høyremannen med verv i Herøy Høyre i Møre & 
Romsdal, Bjørn Voldnes, ble ekskludert fra partiet han 
hadde tjent. Den som førte korrespondansen på partiets 
vegne var Svein Grønnern, som da var generalsekretær 
i Høyre. Han leder nå SOS-barnebyer. (Høyre sentralt 
forsøkte først å få Herøy Høyre til å ekskludere Bjørn 
Voldnes, men møtte så sterk motstand innad i lokallaget 
at det var fylkespartiet som til slutt ekskluderte ham,
red. anmerk.). 

Kaci Kullmann Five uttalte ved en anledning om eks-
klusjonene fra partiet, og sa: «Høyre har nettopp eks-
kludert et medlem i Møre & Romsdal som er aktivt med 
i FMI, og det forteller vel ganske mye om vår holdning 
til den politikk disse bevegelsene står for.» Kullmann 
Five kom senere med i Nobelkomiteen der hun var med 
og delte ut fredspriser til mennesker som arbeidet for 
fred og demokrati rundt om i verden. Men demokratiske 
rettigheter var tydeligvis fjerne tanker for henne når det 
angikk hjemlige forhold. Så i den komiteen var hun nok 
blant sine egne.

En annen som ble ekskludert fra sitt parti var krigsseil-
er og sjøkaptein, Arthur Wik, fra Vanylven. Her var det 
Senterpartiet som tydeligvis ikke ønsket nasjonalt tenk-
ende personer i sine rekker. Arthur Wik var ved flere an-
ledninger med på stands i regi av FMI Sogn & Fjordane. 
Han var patriot, men kanskje derfor passet han ikke inn 
blant de politisk «hellige». Derimot uttalte et sentral-
styremedlem i Senterpartiet på 1990-tallet at det var en 
ære for partiet å samarbeide med RV på Stortinget. Den 
som satt på tinget for RV den gangen var Folkvord, aktiv i 
AKP(m-l) og som deltok i mothøring i Oslo da kambods-
janske flyktninger skulle fortelle om Pol Pots grusom-
heter. Personer som skulle tilbakevise det flyktningene 
berettet var det altså en ære for Sp å samarbeide med.        
                                                                                                                          
Kan de nasjonale ha tillit til politi, rettsvesenet og
domstolene?
De som før hadde sett på Norge som et demokratisk 
samfunn fikk snart føle at dette «demokratiet» heller 
var et totalitært og udemokratisk system. Hele mak-
teliten, sammen med sin voldelige gatepøbel ble brukt 
mot FMI sine samfunnsengasjerte kvinner og menn. 
Gatevold, også akseptert av så vel kjendis-, media- og 
øvrige maktelite, ble flittig brukt mot FMI sine møter og 
stands rundt om i landet. Politiet syntes ikke særlig å ta 
seg bryet med å sikre FMI sine rettigheter som ytrings-
frihet, og rett til å organisere seg i en fredelig organis-
asjon. Rettigheter vi trodde var normalt i et demokrati. 

Ved slike angrep på FMI fra pøbelen sin side var media sin 
tydelige holdning å stemple innvandringsmotstandere som 
voldelige og pøbelen som uskyldige ofre. Og politiets un-
nfallenhet under en rekke anledninger ved ikke å beskytte 
lovlige og fredelige arrangementer måtte nødvendigvis 
ha sine ordrer fra øverste politiske ledelse innen justis-
myndighetene. Uten slike pålegg fra øverste politiske 
hold ville trolig unnfallenhet fra politiet fått følger, eller i 
det minste beklaget overfor den part som ble forulempet. 
Sånn beklagelse opplevde vi aldri kom. Heller ikke brev 
til Kong Olav om å sikre FMI vanlig beskyttelse og rett til 
frie meningsytringer ble besvart av Kongen.
                                                    
Den første formannen i FMI, Arne Myrdal, var aktivt ute 
og forsvarte organisasjonens krav og meninger. Dette ble 
utålelig for dem som var ment å skulle sikre at alle i sam-
funnet kunne nytte seg av sine demokratiske rettigheter 
og herunder forsvare vårt land og folk og våre kommende 
slekter. Myrdal ble utsatt for komplott sammensveiset av 
Finn Sjue i Klassekampen og Iver Frigård i overvåking-
spolitiet. De allierte seg med provokatøren Tom Krømcke 
som nyttig redskap for å knekke Myrdal og dermed FMI. 
Myrdal ble arrestert og dømt for noe som han aldri hadde 
planlagt. Han fikk ett års fengsel. Denne skammelige sak-
en, sammen med saken om Fevikslaget, er nøye beskrevet 
i boken om Myrdalsakene som ble skrevet av hans fors-
varer, h.r.advokat Erik Gjems-Onstad. Boken forteller om 
rettstilstander som vi forbinder med helt andre samfunn 
enn de vi trodde hersket i vårt fedreland – Norge. Det 
kan nevnes at politiets kronvitne i saken mot Myrdal og 
FMI, Tom Krømcke, sener ble tatt med skarpladde våpen i 
bilen under tyveriraid i Østlandsområdet. Dette skulle vel 
fortelle litt om hvem påtalemakten så seg tjent med som 
kronvitne for å knuse FMI.        

Da FMI sin daværende leder, Arne Myrdal, skulle holde 
møte på Youngstorget i Oslo ble byens borgere oppfordret 
av våre motstandere til å møte opp for å «vende ryggen til» 
FMI og Myrdal. I ledtog med blitz-miljøet møtte mange 
som støttet masseinnvandringen opp. Det ble kastet egg 
og gjenstander mot FMI sine folk, og det ble fortalt at 
innvandrere sprang i skytteltrafikk fra butikker på stedet 
for å bringe gjenstander frem til blitzerne som brukte det 
til å kaste mot Myrdal sine folk.

Det var nærmest utrolig da vi på Dagsrevyen samme 
kveld fikk høre fra politimannen som hadde ansvaret for 
politiets ordensinnsats at han var «glad for at så mange 
hadde møtt opp for å vende Myrdal ryggen». Politi-
mannens navn mener jeg å huske var Harald Skjelbred? 
Undertegnede rapporterte per telefon – og pratet med 
Hege Riise – denne hendelsen til Oslo-politiet dagen etter. 
Det var vel politiets oppgave å sikre at et lovlig arrange-
ment fikk foregå i fredelige former uavhengig av hvem 
vedkommende polititjenestemann sympatiserte med.

Den 4. september 1993 skulle Fedrelandspartiet ved dets 
formann i Oslo, Bjarne Dahl, holde valgmøte og appell 
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på Youngstorget. Hva politiet utrettet denne gangen vites 
ikke, men Dahl ble nesten slått ihjel av blitzere. Han kom 
på sykehus med store hodeskader. Rettssaken mot blitzer-
en ble av mange oppfattet som den rene farse. Det ble 
fortalt at dommeren måtte få saken unna raskt, han var 
i tidsnød da han måtte ut til lunsj. Bjarne Dahl var ellers 
en sentral person i FMI og var organisasjonens formann 
fra 1999 til 2002. Han har vært FMI sin udiskutable beste 
skribent og en sann patriot og nasjonalist. Som 15-åring 
sprengte han en bombe på trappen til Gestapo sitt hoved-
kvarter i Ålesund. Han ble tatt og forkynt dødsstraff og 
ført til Trondheim i krigens siste dager. Det kan sies at 
blitzpøblene nesten klarte det Gestapo ikke fikk gjort.

Det er viktig å merke seg at sentrale elementer innen 
blitz-miljøet hadde sitt opphav innen kjendiskretser og 
innen venstrepolitiske miljøer, blant andre fra sentrale 
Arbeiderparti-politikere.
En kan gjerne tenke seg at denne voldelige gruppen i visse 
tilfeller aksjonerte på oppdrag fra sitt opphav. I alle fall er 
det grunn til å tro at dette er tilfelle når det gjelder deres 
aksjoner mot FMI. 

For at ikke noen skal føle seg glemt vil jeg tilslutt i denne 
noe avgrensede historikken fra FMI sine tidlige år bare 
nevne de som har vært formenn for FMI.  Det er så mange 

som har gjort en stor og ærlig innsats for Norge gjennom 
FMI at det er umulig å trekke frem alle her! Få er nevnt, 
men ingen glemt! Jeg vil likevel nevne Ingmar Bigset 
som betjente FMI sitt kontor i mange år og som etablerte 
og driftet FMI sitt trykkeri. Foruten trykking av flygeblad 
hadde Bigset ansvaret for på det meste fire utgivelser årlig 
av FMIs medlemsblad «Norge Er Vårt» og fire utgivelser 
årlig av bladet «Nordmannen» som Den Norske Foren-
ing utga. Han klargjorde bladet til trykking, trykte, stiftet 
sammen og pakket brevene til medlemmene. Trykkeri-
kunsten var selvlært. I tillegg bisto han som redaksjonsm-
edarbeider til begge tidsskriftene. Bigset var også i flere 
år medlem av landsstyret.

Mange av disse gode norske kvinner og menn gått bort, 
men disse er heller ikke glemt. Korreksjoner på artikkelen 
mottas gjerne.  
FMIs formenn:  Arne J. Myrdal, Jan Høeg, Bjarne Dahl, 
Bjørn Voldnes og nå Bjørnar Røyset.

Norvald Aasen

Regjeringen i England har satt i verk forebyggingsprogram 
for å avsløre potensielle terrorister. Det er kontroversielt. 
Lærere kan rapportere sine studenter. En tidligere diplo-
mat, Charlie Bird, har foreslått at lignende mot-radikaliser-
ingsprogram for politikere er verdt å vurdere. Bird holdt et 
foredrag om dette ved University of St Andrews i Skot-
tland. Han sa at han sammenlignet ikke Tony Blair med Al 
Qaida eller IS, men at det kan være visse paralleller.

Tony Blair ville bli med på invasjonen i Irak i 2003, uan-
sett, uten å bry seg om juridiske forhold. Senere har han 
sagt at han ville tatt den samme beslutningen igjen.

Charlie Bird sier: «Han er fortsatt radikalisert og jeg er 
ikke overrasket. Den psykologiske virkningen av å erk-
jenne at han tok feil og at dette førte til mange tusen men-
neskers død ville vært for mye å bære.»

Han sa også at et av-radikaliseringsprogram for politikere 
ikke er perfekt, men at det kan ha mye for seg hvis vi skal 
ha fred og velstand.

Tony Blair var også ivrig etter å bombe Serbia i 1999. I 
Norge har vi ekstremister som statsminister og statsminis-
ter-kandidat. Erna Solberg vil ha sharialover, hvis det ikke 
er ekstremt, så vet ikke jeg. Jonas Gahr Støre? Husk Lib-
ya. Han kan godt sammenlignes med Tony Blair.

Kilder: Rt.com
Olav Sæther
Kristiansund, 6.8.2017

Hvis vi topper innvandringen i dag vil den fremdeles ko-
ste oss cirka 365 milliarder kroner. Bedre blir det ikke når 
vi ser at skoler og barnehager er fylt opp av mørkhudede 
barn. Alle disse skal ut i samfunnet – og selv få store kull 
med barn. Politikerne snakker om integrering – men fakta 
er jo at disse ikke vil integreres og enda mindre assimil-
eres. De ønsker å ivareta sin egen kultur – selvfølgelig. 

Siden integreringen og assimileringen har slått fullsten-
dig feil selv om den har kostet en formue gjenstår bare 
repatriering – dvs. innvandrerne må reise hjem til sitt eller 
familiens opprinnelsesland. Når de kan komme hit uten 
å kunne språket og kulturen, skulle det ikke være verre å 
returnere til sitt opprinnelsesland selv om de er født her i 
landet. 

Fremskrittspartiet er så flinke til å øke byråkratiet i landet 
– de kan opprette et repatrieringsdirektorat hvor de som 
har sluppet dem inn kan få jobb. Så får de ikke gjort noe 
mer galt. Vel fra spøk til alvor – den eneste utveien for å 
berge nasjonen Norge er å sette i verk repatriering.

Oddbjørn Jonstad

Ekstremister Det finnes ingen vei 
utenom repatriering
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1. oktober var FMI invitert av NVU – Nederlandsk Folks 
Union – til en offentlig markering under parolen ytrings-
frihet.

I motsetning til Norge er det fortsatt mulig i andre land 
i Europa for nasjonalister å avholde markeringer og 
demonstrasjoner hvor synspunkter som ikke er «politisk 
korrekt» kan ytres. Vi referer her til denne sommerens 
teater inisiert fra politi med understøttelse fra løgnerne i 
system-media hvor tre forskjellige anmeldte demonstras-
joner fra frihetskjempende nordmenn ikke ble godkjent 
av de styrende folkeforræderne. Begrunnelsen var utrolig 
nok trusler om vold fra demokratiets stormtropper, AFA, 
og andre system-hjernevaskede venstre-ekstremister med 
aktiv hjelp fra samtlige etablerte politiske partier, kirker, 
organisasjoner og selvsagt selvoppnevnte s.k. eksperter på 
ekstremisme.

Frihetskjempere fra Nederland, Belgia, Frankrike, Portu-
gal, Tyskland og Norge samlet seg sentralt i sentrum i En-
schede hvor første taler var formannen i NVU, Constant 
Kusters: 

«Vi folkenasjonale i NVU er det eneste partiet som tar 
frykten fra nederlenderne på alvor overfor en styrt aggressiv 
masseinnvandring av kulturfremmede raser. Gert Wilders 
og hans zionistiske enmannsparti PVV er bare en del av det 
etablerte systemet som vil rasere vårt Nederland. Vi er den 
eneste reelle opposisjon i vårt hjemland.»

En av våre franske kamerater konsentrerte sin tale om 
viktigheten av et pan-europeisk samarbeid med forskjel-
lige politiske partier, organisasjoner og grupperinger som 
alle har et felles mål, nemlig befrielsen av våre hjemland 
fra den nye adelen, les folkeforræderne som fungerer som 
teaterdukker for den globale finanskapitalen og deres 
agenda om et multikulturelt diktatorisk forbrukssamfunn.

Deretter marsjerte vi frihetskjempere for rase og nas-
jon gjennom sentrum av Enschede. Slagord som stopp 
innvandringen, muslimer og ikke europeiske mennesker 
repatrieres og kamp mot kapitalismen ble godt mottatt av 
tilskuerne.

På en sentral plass holdt FMIs representant en appell hvor 
kjernetemaet var en analyse av det intolerante Norge hvor 
ytringer som FMI definerer som unormale uten problem 
har ytringsfrihet, eksempelvis islamske organisasjon-
er, «flyktninger»/sosialturister som ikke er fornøyd med 
oppholdet i vårt Norge. Dette i motsetning til nasjonalt 
innstilte norske nordmenn som ikke får ytre seg offent-
lig. Det ble også betont hvordan de styrende i vårt Norge 
benytter seg av udemokratiske krefter som med vold tru-
er nasjonale arrangementer. Det er dette som blir definert 
som «Hecklers veto», altså pøbelens makt hvilket er godt 
kjent for personer som kjemper for et fritt Norge.

Portugals representant skisserte meget godt hvordan den 
globale finanskapitalen agerer med en «hemmelig» agenda 
for å desimere Europas folk og raser. Det ble ved konkrete 
eksempler vist hvordan den anglo-amerikanske rovdyrka-
pitalismen styres fra USA, England og Israel med det mål 
å totalkontrollere oss som enkeltindivider.

Siste del av marsjen tilbake til samlingsplassen var uten 
problemer og publikum som fulgte marsjen var positivt 
innstilt til denne pan-europeiske markeringen. FMI ser 
frem mot til å utvikle et samarbeid med norske og nasjon-
ale partier og grupperinger også på tvers av landegrensene 
i den pågående kampen for våre hjemland.

Norge er vårt!

Redaksjonen

FMI deltok i en demonstrasjon for ytringsfrihet i 
Enschede, Nederland 1. oktober

Fra demonstrasjonen i Nederland, med bl.a. formann i NVU Constant Kusters
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Norsk Monitors undersøkelse – en skivebom?

Under overskriften «Vi ser stadig mer positivt på innvan-
dring og innvandrere» viser Ottar Hellevik og Tale Helle-
vik til Norsk Monitors intervjuundersøkelser fra 1993 til 
2015. Intervjuobjektene blir spurt om de er mest enig i A 
eller B. 

A: «Innvandrere bidrar til at vi får et større kulturelt 
mangfold i Norge, med spennende ny mat, musikk, kunst 
osv.»

B: «Innvandrernes levemåte passer ikke inn i Norge. De 
fremmede skikkene er til ulempe for omgivelsene og kan 
bli en trussel mot norsk kultur.»

I 1993 var 35 % mest enig i A og 40 % i B. I 2015 var 56 
% mest enig i A og bare 28 % i B.

I avisens faktaramme opplyses at de som har svart, er et 
utvalg «representative for den voksne norske befolknin-
gen. Data samles inn gjennom et kort telefonintervju og et 
lengre postalt selvutfyllingsskjema».

Fra Ipsos, som gjennomfører prosjektet, får jeg opplyst 
at utvalget består av 4 tusen personer i alderen 15 år og 
oppover og at skjemaet som fylles ut, har 3 tusen spørsmål. 
Innvandrerbefolkningen er ikke holdt utenfor.

Man spør altså personer i innvandrergruppen om de 
«kan bli en trussel mot norsk kultur». Noen av dem har 
kanskje forstått at de og deres etterkommere vil få et bedre 
liv i Norge dersom masseinnvandringen stoppes. Men de 
vil neppe betegne seg selv som en trussel.

Hvis man hadde begrenset undersøkelsen til majoritets-
befolkningens syn, ville resultatet hatt større interesse. 
Men det bør skilles mellom folks syn på dagens innvan-
drerbefolkning og  hva de mener om innvandringen som 
et fenomen med langsiktige og irreversible virkninger for 
Norge.

Innvandrerbefolkningens oppfatning om sin egen til-
værelse i Norge er selvfølgelig også av stor interesse. Men 
det må stilles andre spørsmål til denne gruppen: spørsmål 
om opplevet diskriminering, forholdet til offentlige my-
ndigheter, sosial kontroll fra andre i innvandrergruppen, 
dragningen mellom to kulturer (presset mot å bli «for 
norsk»), savnet av slekt og venner og hjemlandets skikk 
og bruk.

De ikke-økonomiske virkningene for landet som helhet er 
summen av det som oppleves av den samlede befolkning 
og som er følger av innvandringen. Hvor mange mis-
fornøyde/mistilpassede borgere har den medført?

Det er ingen tvil om at tallet er meget stort. Herav 
følger at gjensidig tillit og solidaritet i befolkningen 
svekkes – selve grunnlaget for et liberalt demokrati.

I forannevnte undersøkelse fra 2015 var 28 % av 4 000, 
dvs. 1 120 personer sterkt negative til innvandringen. Men 
hvis opplysningen om representativt utvalg er riktig, til-
hørte minst 15 % av de 4 000 innvandrerbefolkningen. 
Holdes disse 600 utenfor, belyses majoritetsbefolkningens 
syn i forholdstallet 1120 : 3400. Det blir cirka 33 %. Det 
er cirka 1,15 millioner personer. I tillegg kommer mistil-
passede personer i en innvandrerbefolkning som nå teller 
cirka 0,9 millioner.

I Aftenposten 26. august kan man lese: «44 prosent av 
spurte nordmenn mener at flyktninger og migranter 
utgjør en stor trussel mot Norge, ifølge en undersøkelse fra 
Norsk utenrikspolitisk institutt.»

Ansvarlige for dagens situasjon er alle som gjennom flere 
tiår har støttet en uansvarlig innvandringspolitikk, ikke de 
som påpeker fakta og forsøker å stanse en ulykksalig ut-
vikling.

Bjørn Wichstrøm
Cand.jur. og tidligere ekspedisjonssjef i Finansdepartementet
Oslo, 10.9. 2017

Innvandringens betydning for Norge

Tidligere i år la regjeringen frem sin nye perspektivmeld-
ing om fremtiden til Norge, og denne gangen er det blitt 
lagt betydelig vekt på innvandring.

1. Innvandrere fra fattige land er svært dyre
Innvandrere fra fattige land, det SSB omtaler som «Land-
gruppe 3» er betydelig dyrere enn alle andre typer inn-
vandring. Mens en mann som er 25 år når han kommer til 
Norge fra for eksempel Syria, i snitt koster 94 000 kroner 
i året ut livet, «tjener»  staten 54 000 kroner på ikke-inn-
vandrere.

2. Asylsøkere er veldig dyre
I perspektivmeldingen uttrykkes det stor bekymring for at 
asyltilstrømningen kan bli svært mye høyere på kort varsel.
Utover langtidskostnadene, viser tall at asylsøkere er svært 
kostbare.

En vanlig asylsøker over 18 år koster «bare» 1,6 million-
er kroner over tre år, mens en mindreårig asylsøker koster 
godt over 5 millioner kroner.
Til sammenligning er gjennomsnittlig utlignet skatt for 
personer i Norge 126 000 kroner i året.

Oddbjørn Jonstad

Innvandrere og asylsøkere er svært dyre
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På landsmøtet våren 2017 rett før 
valgkampen brakte løs vedtok 
Frp på landsmøtet sitt å gå inn 
for et forbud mot omskjæring av 
guttebabyer.

Dette var ikke første gang 
spørsmålet om omskjæring av 

guttebabyer kom opp under opptakten til valgkampen. 
Noen uker i forveien så hadde et lignende forslag om om-
skjæringsforbud kommet opp internt i SV. Men etter press 
fra media og andre interessegrupper så valgte ledelsen å 
droppe saken. 

En lignende historie kom ut fra MDG som også hadde 
hatt omskjæringsforbud oppe til debatt internt i partiet. 
Men nok en gang ble forslaget klubbet ned og partifor-
mann Rasmus Hansson gjorde en snuoperasjon i saken. 
Senere så uttalte fylkespolitiker for MDG i Hordaland, 
Tom Sverre Tomren, til avisen Vårt Land at “Vi ønsker 
ikke å stå på samme side som Frp.”

Når saken ble tatt opp på landsmøtet til Frp fikk den bred 
støtte fra grasrota i partiet. Så stor var støtten at lands-
møtet vedtok en resolusjon om å gå inn for et omsk-
jæringsforbud. Dette så ut som en seier for velferden og 
rettssikkerheten til guttebarn. Men desverre slik skulle det 
altså ikke gå.

Bare noen uker senere så var partiformann Siv Jensen i et 
lukket møte med European Jewish Association. Deltak-
erne på møtet var blant annet lederen for European Jewish 
Association, Menachem Margolin og den nederlandske 
sjefsrabbineren Binyomen Jacobs. Siv Jensen bedyret på 
møtet at de ikke hadde noe å bekymre seg over og at hun 
ikke kom til å jobbe for noe slikt forbud. 

Siv Jensen uttalte seg til Jerusalem Post: 

“Selvsagt, jeg forstår hvorfor jøder i Europa ble bekym-
ret, men jeg vil forsikre om at dette ikke er på regjeringens 
agenda, ikke på mitt partis agenda og ikke på min person-
lige agenda. Jeg vil gjøre det klart. På mitt skift vil ikke 
dette bli fulgt opp.”

Videre så bekrefter Siv Jensen overfor Dagbladet at hver-
ken hun eller Frp kommer til å jobbe for å innføre noe 

omskjæringsforbud. Det er ikke en prioritet. Siv Jensen 
stiller seg dermed som garantist for at det demokratiske 
og lovlig vedtatte vedtaket fra landsmøtet til Frp ikke 
kommer til å få noe uttelling. Dette er dypt problematisk 
på flere nivå.

Omskjæring i seg selv er et problem og det er en grusom 
praksis som bør forbys. Omskjæring av jenter er allerede 
forbudt i Norge og det er et tankekors hvorfor et lignende 
rettsvern også ikke gjelder for guttebabyer. Men i tillegg 
til dette så viser denne saken også et annet problem som 
er tilknyttet vårt demokrati og suverenitet. 

Det er svært betenkelig at en relativt liten gruppe men-
nesker med internasjonal tilknytning kan ha en slik på-
virkningskraft på norske politikere og regjeringsmed-
lemmer. Dette er undergravende for demokratiet og vår 
nasjonale suverenitet. Det er også påfallende hvordan 
Dagbladet og andre norske medier som rapporterte på 
denne saken ikke tar opp denne problematikken vedrøren-
de demokrati og suverenitet. 

Siv Jensen og ledelsen i Frp utviser en uhørt og respek-
tløs oppførsel overfor sine medlemmer da hun så lett og 
arrogant sidestiller et vedtak fra sitt eget landsmøte. Dette 
avslører i sin tur nye problemer rundt “partidemokratiet” 
i Norge. 

Slik partisystemet er lagt opp i dag er det nesten umulig 
for velgere og vanlige medlemmer i et parti å holde ledels-
en og sine folkevalgte til ansvar. Partisystemet åpner opp 
for utildelt innflytelse fra pressgrupper, interessegrupper 
og annen lobbyvirksomhet. Der de best organiserte med 
sterkest egen-preferanse og flest ressurser vinner frem, på 
bekostning av resten av samfunnet. Rettferdighet, inte-
gritet og sannhet kommer i andre rekke. Dette gir utslag 
i en politikk som folk flest ikke kjenner seg igjen i eller 
er tjent med.

Og omskjæringsforbudet? Det forsvant ut i den store 
eteren av maktkorridorer og politisk korrekthet.

Bjørn Christian Rødal
Nestformann i partiet Alliansen
Bergen, 14.10.2017

Omskjæringsforbudet som forsvant
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Tidligere forsvarsmin-
ister og stortingsrepre-
sentant for Arbeiderpar-
tiet, Jørgen Kosmo døde 
24. juli i år. Kosmo var 
fast møtende stortings-
representant i perioden 
1985 til 2005, etter først å 
ha vært vararepresentant 
i fire år. Kosmo var fors-
varsminister i to perioder. 
Første gang fra 1993 til 

1996, andre gang fra 1996 
til 1997. I perioden 2000 til 

2001 var Kosmo statsråd i arbeids- og administrasjons-
departementet, før han gikk tilbake til Stortinget og en-
stemmig ble valgt til stortingspresident for perioden 
2001 til 2005. Etter karrieren på Stortinget og i re-
gjering, fikk Kosmo tildelt den statlige jobben som 
riksrevisor i Riksrevisjonen fra 2006 til 2013. Nå er 
det vanlig praksis at mange «pensjonerte» stortings-
representanter får tildelt en statlig jobb, og ikke som 
folk flest, søke seg jobb i det private marked eller gå 
på NAV. Så også med Kosmo.

«Det er en stor personlighet i norsk politikk som nå 
har gått bort. Jørgen Kosmo var en klartenkt, jord-
nær og handlingsorientert politiker. Med hans bort-
gang har vi mistet en betydelig samfunnsbygger». 
Dette sier stortingspresident Olemic Thommessen i
minneordet om Kosmo, som kan leses på stortingets 
internettside.

Fine ord om en stortingspolitiker, politisk korrekte ord 
skrevet av en politisk korrekt politiker på Stortinget. 
Men er det riktig å framstille Kosmo slik? Her finnes 
flere personer som har en helt annen oppfatning av 
Kosmo enn det som så fint er skrevet over.  

Amund Garfors forteller:
«Det var sommeren/høsten 1993 og jeg jobbet som sty-
rmann på en lokal båt som gikk mellom Bodø og øyene 
omkring. En dag ruslet jeg meg en tur opp i Storgata 
i Bodø, og der hadde både Arbeiderpartiet og Høyre 
stand, da det var noen uker før valget. Der fikk jeg øye 
på en kjent person som sto ved Ap sin stand, forsvar-
sminister Jørgen Kosmo. Jeg hilste på ham og han var 
hyggelig og blid, og ga meg sitt flygeblad med reklame 
om å stemme Ap. Jeg leste gjennom programmet, men 
fant ikke ett eneste ord om innvandringspolitikken.

Bare noen meter unna standen satt det 5-6 utlending-
er med arabisk utseende og fulgte med på hva som 
foregikk. Jeg spurte da Jørgen Kosmo om han visste 
hva slags folk det var som satt der, og da så jeg han 
rykket til i ansiktet og ble litt morsk. 

Jeg spurte han så videre om ikke Norge skulle beskytte 
seg mot disse inntrengerne? Og som det norske folk 
aldri var blitt rådspurt om vi ville ha? Jeg sa sam-
tidig at vi like godt kunne legge ned hele Forsvaret, 
samtidig som han selv kunne finne seg noe annet å 
gjøre, fordi landet allerede var fylt opp av fiender, ter-
rorister, kriminelle og sosialklienter. For nå var den 
Trojanske hest blitt tatt i bruk for alt den var verdt. Da 
ble han rasende og ba med direkte om å dra til helvete 
vekk fra Ap sin stand. Ja han ble så sint at jeg nesten 
ble redd. Så jeg ruslet bort fra standen, da jeg innså 
at det var ikke mye fornuft å få ut av ham.
 
Jeg gikk deretter over til Høyre sin stand, og der sto 
ingen ringere enn stortingsrepresentant fra Høyre, 
Petter Thomassen sammen med andre fra Høyre. Jeg 
tenkte at nå skal jeg teste ut denne karen også, og 
stilte ham de samme spørsmålene som jeg hadde gjort 
til Kosmo. Men da skal jeg si det det ble fart i fyren. 
Han var direkte ufin i kjeften og ba meg om å ryke og 
reise og kalte meg for rasist, fascist og det som verre 
var.

Ja det var en opplevelse jeg aldri kommer til å glemme. 
Og der og da fikk jeg bekreftet at det er ingen forsk-
jell på de to partiene når det kommer til ødeleggelse, 
fremmedgjøring og deres besatte djevelskap, der de 
begge er styrt fra Brussels onde krefter, der begge dis-
se partiene tar ordre fra utenlandske krefter som skal 
rive Norge i stykker. Det fikk jeg nemlig bekreftet den 
dagen i 1993».

Jan Høeg sine opplevelser
Jan Høeg opplevde noe lignende da han i et møte der 
Kosmo som forsvarsminister holdt tale. Etter møtet 
var det mulighet til å stille spørsmål til ministeren. 
Høeg rakte opp hånden og stilte spørsmål om be-
hovet for flere milliarder kroner til et forsvar når man 
lar hundretusener fremmede strømme inn over våre 
grenser. Kosmo svarte med vanlig politisk korrekthet 
og viste til internasjonale forpliktede avtaler. Høeg 
rakte hånden opp på nytt, men da lente Kosmo seg 
over til ordstyrer og ga beskjed om at han ikke ønsket 
å svare på flere spørsmål fra den kanten.

Bjørnar Røyset
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Jørgen Kosmo døde – hedersmann eller drittsekk?

Jørgen Kosmo. 
Foto: Stortingsarkivet/Scanpix
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Hvis en søker på internettet vil en finne mange sterke 
uttalelser fra multi-milliardæren og ultraglobalisten 
George Soros rettet mot USA-president Donald Trump. 
Men er de egentlig virkelige fiender?

Kaos-profitøren Soros
Soros er av mange kjent som eier og initiativtaker av 
Open Society Foundation, en organisasjon som plan-
legger, finansierer og utstyrer sine egne private innsats-
grupper over hele den vestlige verden for å spre kaos 
og ødeleggelse, og for i neste omgang å trekke enorme 
økonomiske veksler på den nyoppståtte ustabile situas-
jonen. I Ukraina i 2014 finansierte Soros eksempelvis 
nynazister for å styrte regjeringen. I andre land, som 
i USA, benytter Soros venstreekstreme Antifaer og 
oppagiterte minoritetsgrupper til sine anti-nasjonale 
formål, slik som Black Lives Matter.

At båtene med “flyktninger” over Middelhavet i stor 
grad er sponset av Soros, er noe “alle andre” enn de 
uansvarlige og gjennomkorrupte europeiske regjeringer, 
inkludert den norske, er villige til å innse. Soros har da 
også gjestet Norge ved et par anledninger, blant annet i 
juni 2011 i egenskap av “investorguru” på oppdrag for 
Næringsdepartementet, etter invitasjon fra daværende 
handelsminister Trond Giske.

Soros’ nazi-fortid 
Økonomisk profitt ut av kaos var en lærdom Soros fikk i 
sin ungdomstid i det nazi-okkuperte Europa da han som 
kryptojøde samarbeidet med nazistene i interneringen 
av jøder. Soros kunne da angi sine blodsfrender for at 
nazistene kunne beslaglegge deres eiendeler Han fikk 
dernest sin økonomiske belønning av nazistene. Dette 
var den “lykkeligste tiden i mitt liv”,  uttalte Soros i et 
TV-intervju i 1998, på programmet “60 minutes” med 
CBS.

Men om Soros nå uttaler seg aldri så kritisk mot Trump, 
finner vi overraskende få eller ingen kritiske uttalelser 
rettet den andre veien, altså Trump mot Soros. Hva kan 
være grunnen?

Trump i økonomisk knipe
I 2004 befant Donald Trump seg i en alvorlig økono-
misk knipe i mangel av finansiering til sin påbegynte 
skyskraper i Chicago. En av investorene som reddet 
Trump den gangen var George Soros. Sistnevnte invest-
erte 160 millioner dollar i prosjektet, et beløp mer enn 
stort nok - skulle en tro - til å kjøpe livslang lojalitet.

I 2011 ble Trump “fanget” på et lydopptak på et møte 
i Tea Party - en stor folkebevegelse sterkt kritisk til 
private finansfolks alt for sterke innflytelse på amer-
ikansk politikk. “Si noe om Soros!” var henstillingen 
fra en gruppe Tea Party folk. “La Soros være, han har 
nok problemer fra før. La oss snakke om noe annet”, var 
Trumps svar.

Steven Mnuchin og sumpen
En sentral valgkampsak for Trump i 2016 var “dre-
nering av sumpen” i Washington. Ett år etter han ble 
president ser vi snarere at det motsatte har skjedd. Det 
mest slående har kanskje vært utnevnelsen av Steven 
Mnuchin som finansminister. Jøden Mnuchin har ikke 
bare jobbet 8 år for den skandaleomsuste investerings-
banken Goldman Sachs, men har også opprettet sel-
skapet SFM Capital Management i kompaniskap med 
George Soros. Når han i tillegg vites å ha donert penger 
til Hillary Clintons valgkampanjer, kan en spørre seg 
om hva som kan være dårligere sumpdrenering enn 
denne utnevnelsen - og hva kan ikke være en klarere in-
dikasjon på Trumps lojalitetsforhold til George Soros?

Fra amerikansk nasjonalisme til sionisme
Valget i USA i 2016, som i siste fase sto mellom Don-
ald Trump og Hillary Clinton, var ikke - som håpefulle 
nasjonalpatrioter så det - et valg mellom himmel og hel-
vete, men et valg mellom pest eller kolera. Dette var i 
realiteten valget mellom sionisme eller globalisme, der 
Trumps amerikanisme var sionisme i nasjonal forkled-
ning. Trumps slagord “America First” har i praksis snar-
ere vist seg som “Israel First”, 

Trump-USAs Midtøsten politikk går i all hovedsak ut 
på å svekke Israels fiender økonomisk og militært, samt 
“stjele olje”. Sistnevnte uttrykk var bare en av mange 
alarmerendeTrump-talemåter under valgkampen som 
amerikanske nasjonalpatrioter i sitt fåfengte håp valgte 
å overse. 

Trump mot Soros - sionisme mot globalisme?

 George Soros og Donald Trump 
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Helsefaren med automatiske strømmålere
Åpent brev til Statens strålevern.

Jeg referer til Deres nettside om automatiske strømmålere.

Sitat: «Innan 1. januar 2019 skal alle husstandar i Noreg 
ha installert straummålarar (smartmålarar, smartstraum, 
strømmålere), der straumforbruk som er lese av, automatisk 
blir overført frå kunde til netteigar.

Det er fleire teknologiar som er aktuelle når netteigarar et-
ter kvart skal gjennomføre fjernavlesing av straumforbruket. 
Nokre sender signal via straumnettet, mens andre sender 
via mobilnettet. Felles for desse teknologiane er at strålinga 
vi blir utsett for, alltid vil vere kortvarig og svak, og det vil 
ikkje innebere noko helserisiko å få slike sendarar installerte 
i bustaden. Sidan den svake strålinga frå smartmålarane ik-
kje vil føre til negative helseeffektar, kan ikkje Strålevernet gi 
netteigarar retningslinjer for bruk. Viss straumkundar ønsk-
er å reservere seg mot installering av smartmålarar, er det ei 
sak mellom netteigar og ´kunde´.»

Jeg led av den store misforståelse at Statens Strålevern var 
den som skulle beskytte befolkningen mot strålinger som 
virker inn på vår helse.

Lovens saklige virkeområde
Loven kommer til anvendelse på enhver tilvirkning, im-
port, eksport, transport, overdragelse, besittelse, installas-

jon, bruk, håndtering og avfallsdisponering av strålekilder. 
Loven kommer videre til 
anvendelse på menneske-
lig aktivitet som medfører 
forhøyet naturlig ioniser-
ende stråling fra omgiv-
elsene. Loven gjelder også 
planlegging og beredskap 
mot uhell, ulykker og an-
dre “hendelser”. Statens 
strålevern tar kun utgang-
spunkt i strålingen fra 
automatiske målere. Hva 
med «coctailblanding-
en» av mobiltelefon, wifi 
og andre ting i huset som 
reagerer samtidig. Ron-
ald M. Powell har doktorgrad i anvendt fysikk fra Harward 
Universitet. Allerede i 2013 gjorde han en analyse av smart-
målere og helseskader, der han understreker at virkningene 
av radiofrekvent stråling uten at mennesker legger merke til 
dem, f.eks. økt hyppighet av DNA-skader, kreft og redusert 
fruktbarhet, nevrologiske virkninger på søvn hukommelse, 
læring og annen adferd. Ufødte barn og små barn påvirkes. 
Biologiske effekter av elektromagnetiske felt – EMF – ser 
ut til å kunne være additive og kumulative: jo flere kilder, 
jo sterkere virkning – og jo lenger tid, jo større risiko for 
virkning. Det betyr at jo flere kommuniserende ting vi har 

Jared Kushner 
Ikke bare har Trump vist seg som hardnakket sion-
ist, men også som nepotist i og med utnevnelsen av 
svigersønnen, den ortodokse jøden, Jared Kushner 
som sin sjefsrådgiver. I 2014 etablerte Kushner i 
kompaniskap med Goldman Sachs og George Soros 
eiendomsselskapet Cadre, der Soros skjøt inn 250 
millioner dollar som oppstartskreditt. Disse forret-
ningsforbindelsene unnlot Kushner å oppgi for offen-
tligheten før sin regjeringsutnevnelse i januar 2017.

En forgjeves bønn
I høst har en såkalt petisjon - bønneskrift - med mer 
enn 150 000 online-underskrifter blitt levert Det 
Hvite Hus med anmodning om å beslaglegge alle So-
ros’ midler og utvise ham fra USA. Ordningen med 
online-petisjoner, på regjeringsnettsiden “We The 
People”, som gir muligheten for alle amerikanere å få 
sin hjertesak offentlig kommentert av regjeringen, ble 
opprettet under Obama-regimet. Selv skal Obama ha 
besvart over 200 petisjoner, men riktignok ha brukt 
over to år for å besvare en petisjon om å benåde den 
avhoppede NSA-varsleren Edward Snowden. Som 
mange vil vite befinner Snowden seg fortsatt i eksil. 

De svært beskjedne praktiske konsekvenser av den 
skinndemokratiske petisjonsordningen, i kombinas-
jon med Trumps lojalitetsbindinger til Soros, gjør at 
bønneskriftet om utvisning av sistnevnte med høy 
sannsynlighet aldri vil tas til følge - like lite som 
mange andre av Trumps valgkampløfter, som f. eks. 
rettsforfølgelse av “crooked” Hillary Clinton, da det 
ikke virker helt usannsynlig at Trump også kan ha per-
sonlige eller økonomiske bindinger til Clinton’ene.

Sionisme OG globalisme - to sider av samme mynt?
For bekymrede nasjonalister og fedrelandspatrioter 
framstår Trump mer og mer som bortkastet tid i bek-
jempelsen av globalistiske krefter som Soros. Sion-
ismen og globalismen bør i det vesentlige da kan-
skje heller ikke anses som fiender, men snarere som 
konkurrerende rivaler i ødeleggelsen av vestlig hvit 
og kristen sivilisasjon. Man har bare litt forskjellig 
utgangspunkt og arbeidsmetoder. Frihetselskende eu-
ropeere står foran en svært krevende framtid.

Kilder: side 15

Olavus Hansen
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rundt oss, jo større sjanse for biologisk skadelige virkninger. 
Og jo flere naboer med «smartmålere», jo mer eksponering.

De offentlige grenseverdiene er forøvrig beregnet ut-
fra strålingens oppvarmingsevne ved kontinuerlig signal. 
«Smartmålere» leverer «utbrudd» som er korte, firkantpulset 
og polariserte. De har kraftigere biologisk effekt av helt an-
dre slag enn oppvarming, men kommer sjeldnere og er altså 
ganske korte, noe som viser at grenseverdiene er irrelevante 
fordi skader skjer selv uten oppvarming.

En sender skal sende måleravlesningene med faste intervaller 
til nettoperatøren som eier strømnettet. Avlesningsinterval-
lene kan f.eks. være ett døgn eller én time, men der er eksem-
pler på at med litt feil og ugunstige nettverkstyper (masken-
ett) kan man komme opp i 190 000 meldinger på ett døgn. 
(Visjonen er egentlig enda oftere: Tanken er et strømmarked 
som er kontinuerlig og «friksjonsfritt». Det betyr kontinuer-
lig avlesning, men det er urealistisk.) Teknologiene til denne 
kommunikasjonen er mobildata og / eller en variant trådløse 
lokalnett. En nødløsning for nettoperatøren er å bruke ka-
belbasert bredbånd, for det er dyrere å installere, og mindre 
fleksibelt. Uansett vil trådløse løsninger være reserveløsning 
som automatisk koples inn. Lyse Elnett presenterer riktignok 
kablet kommunikasjon som første opsjon for dataoverføring 
mellom måler og dem selv, men gjør det klart at det gir abon-
nenten er liten merutgift ved installasjonen. Dessuten er altså 
tanken at målerne skal kommunisere med ting i huset, dels 
for å megle strømforbruk, dels for å muliggjøre nye tjenester 
for kundene, som samtidig betyr nye markeder der nettoper-
atøren får en forretningsmessig nøkkelposisjon, omtrent slik 
kabeloperatøren har på TV-siden gjennom boksen som tilbyr 
deg kanalene, lagring og filmer, og dessuten samler inn dine 
brukerdata. Til disse kommunikasjonsoppgavene, som først 
«siver inn» etterpå, brukes WiFi, Bluetooth og andre kom-
munikasjonsløsninger for korte avstander. Dette markedet er 
enormt, næringsinteressene tilsvarende, og mange vil kjem-
pe om kontrollen: nettoperatører, tjenesteleverandører, forb-
rukerutstyrsprodusenter, betalingsformidlere, strømmeklere 
og Google. For å bygge opp dette markedet vil ting selges 
med trådløs kommunikasjon påslått i utgangspunktet uten 
at kunden vet det, slik som Tesla-bilene, fordi det er smart 
forretningsstrategi. Men om man vil åpne hjemmet for slik 
internkommunikasjon – og datainnhenting – er i prinsippet 
ens eget valg. Føyd til 25.1.2016: I Tyskland har en føderal 
domstol besluttet at man ikke kan sette opp mobilmaster i et 
borettslag med mindre alle beboere er enige. Burde ikke det 
være tilfelle også for «smarte målere»?

Strålevernet og helsemyndighetene kan vi ikke regne med, 
for de sitter inne i sin egen boble, der de stadig får bekreftet 
fra sine egne at alt er vel og at formalitetene er i orden, et-
tersom grenseverdiene ikke overskrider, og lov og forskrifter 
forøvrig sier at strålingen skal holdes så lavt som praktisk 
mulig. Dessuten får de vite – også fra sin egen klan – at det 
ikke foreligger bevis på helsemessige konsekvenser som er 
tilstrekkelig sterke til at de behøver å ta hensyn til.

I 2011 slår det russiske strålevernet fast at kronisk ekspon-
ering for TF stråling over tid leder til flere typer alvorlige 
helseproblemer hos barn og unge, bl.a. økt sjanse for kreft 

i hjernen. Det russiske strålevernet har i mange år advart 
sterkt mot skadelige helsevirkninger. Russiske helsemyn-
digheter anbefaler blant annet at både barn under 18 år og 
gravide kvinner avstår fra å bruke “mobiltelefon”.

Mennesket er som andre dyr helt avhengige av å utnytte el-
ektromagnetiske felt – i nervesystemet, i celler og i omgiv-
elsene. Vi er også avhengige av at de feltene vi omgir oss 
med er så svake at de ikke forstyrrer. Referansene under vis-
er at nå gjør de ofte det – selv når de er svakere enn dagens 
grenser for stråling.

De generelle virkningene på dyrelivet kan summeres opp 
slik: forstyrret orienteringsevne, forstyrret celleutvikling, 
påvirket celledeling, endret immunforsvar, forstyrret repro-
duksjon, målbare skadevirkninger på arveanlegg (DNA), 
tydelige virkninger på nervesystemet, påviselig dårligere 
fruktbarhet, ugunstige virkninger på dyrelivet nær “sende-
master”.

Det som forundrer meg er at både Statens strålevern og 
helsemyndighetene i Norge virker så uhyre kunnskapsløse 
og skyver fra seg ansvaret for noe som er så til de grader 
helsefarlig. Over hele kloden protesterer våkne mennesk-
er på dette monsteret som blir brutalt dratt over våre hoder 
og regningen får vi som forbrukere fordi politikerne er mer 
opptatte av å eksportere mer strøm til utlandet og det hjelper 
lite å få en legeerklæring i egen bolig så lenge naboen install-
erer dette uhyret som overvåker oss 24/7 og dertil sørger for 
at folk blir syke.

Jeg ønsker en dokumentasjon på at vedlagte data er feil og 
at det ikke er skadelig, selv om Statens strålevern har over-
latt ansvaret til diverse nettselskap, som ikke informerte om 
dette før de startet med installasjonen i noen fylker.

«Smarte strømmålere» avgir skadelig stråling 24 timer i døg-
net. Selv om dette ikke er merkbart for mange, er det nok 
av dem som har fått helseplager som konsentrasjonssvikt, 
hodepine, elektrisk overfølsomhet m.m. Som en direkte kon-
sekvens av å ha fått smartmåler installert i sitt umiddelbare 
nærmiljø, I SITT EGET HJEM.
Signeres av: alle “strømkunder”: 
http://www.underskrift.no/vis/5946

Kilder:
Lovdata.no – https://goo.gl/kkwF3A  
Rinarflydal.com – https://goo.gl/D8mt9Z
Magdahavas.com – https://goo.gl/JdLatp
Emf-portal.org – https://goo.gl/JSwakz
Kompetenzinitiative.net – https://goo.gl/XijSbN   
Nrpa.no – https://goo.gl/U7np1k

May-Harriet Seppola
Askim, 7.9.2017
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Den politiske forbrytelse samfunnseliten har begått i 
over 30 år – dreier seg om at de har lagt alt til rette for 
fremme av den islam-nazistiske ideologien i vårt land – 
samtidig som de samme politikerne  diskriminerer og 
utstøter egne borgere som motsetter seg utviklingen.   
Samfunnseliten verner og respekterer islam på linje 
med bl. a. kristendommen. Stortingspolitikerne har ikke 
ville se – og ønsker heller ikke – informasjon om at islam 
først og fremst er politikk – ond politikk forkledd som 
religion. Islams lære og praksis har erklært krig mot det 
samfunns- og moralsyn som det norske samfunn bygger 
på.

Milliardbeløp til islam
Islam lærer at samfunnet skal styres etter Allahs lover. Reli-
gions-, forsamlings- og ytringsfrihet er kun tillatt hvis aktiv-
itetene samsvarer med islam. Sharialoven, som er utformet 
i henhold til Koranen, krever dødsstraff for tilhengere som 
forlater islam. En human straffelovgivning og mennesker-
ettighetene anerkjennes ikke i land som styres av det Al-
lah-dominerte barbariet.

Islam er hinsides det som folk flest her i landet oppfatter 
som rett og moral. Dette har FMI, SIAN og mange andre 
organisasjoner og enkeltpersoner forsøkt å fortelle – men 
politikerne slamrer dørene igjen. I stedet viser de tillit, ønsk-
er velkommen og øser ut penger til islamske «trossamfunn» 
som med sin ideologi undergraver vårt samfunn.

Stortinget understøtter islamske trossamfunn med 150 mill- 
ioner kr hvert år, i tillegg til 12.6 milliloner i støtte til en 
rekke islamvennlige organisasjoner og foreninger som også 
fremmer islam. Bare i løpet av 10 år har politikerne pålagt 
norske skatteborgere å betale omkring 1,6 milliarder kr til 
fremme av islam. 

Folkeviljen undertrykkes
En opinionsundersøkelse i seks europeiske land i år viser at 
55 % av europeerne vil ha total innvandringsstopp fra land 
som i hovedsak er muslimske. Så tidlig som i 1972 viste en 
meningsmåling her i landet at 56 % var mot innvandring, i 
1980 ville 78 prosent ha forlengelse av innvandringsstoppen 
som ble vedtatt i 1975. Da en meningsmåling i 1987 viste 
at folk flest ville ha en mer restriktiv holdning til asylsøkere 
og flyktninger, sto sosialminister Tove Strand Gerhardsen 
frem og sa at hun ville stille 2 millioner til disposisjon for 
en holdningskampanje for å få folket mer positiv til innvan-
dringen. Det hjalp lite. En undersøkelse fra juli 2017 viser 
at 59 % av nordmenn mener islam er uforenlig med norske 
verdier. 

Politikerne har ansvaret
Politikerne har ansvaret for at masseinnvandringen av mus-
limer har ført til splittelse og strid også i det norske samfunn. 
Slik må det bli når halvparten av folket ser på islam som en 
trussel, mens Jonas Gahr Støre sier at nordmenn må tilpasse 
seg «Det nye Norge», Erna Solberg mener at islam beriker 
det norske samfunn og Trine Skei Grande påstår at islam har 

mye til felles med norske verdier. De er helt på linje med 
Angela Merkel som hevder at islam hører med til Tyskland. 

Eksplosjonsfaren
Mens politikere, media, akademia, Kirken og organisasjon-
sledere, står på pinne for å tilfredsstille islamistenes inter-
esser og særkrav, utstøtes og brennemerkes nordmenn som 
motsetter seg et islamisert samfunn. En silkefront av nord-
menn har lagt seg på «et inkluderende samfunn» med «dia-
log» og «integrering» på hovedagendaen.  Denne politikken 
påtvinges land og folk – samtidig som de nordmenn som 
vil verne om norske verdier diskrimineres og utstøtes fra 
«Det fargerike fellesskap». Det institusjonaliserte Norge og 
islam-sympatisører følger opp politikernes agenda ved å slå 
ned på de som ikke fremmer det multikulturelle samfunn, 
som i realiteten dreier seg om det islam-dominerte samfunn.

SIAN får ikke leie møterom i Høyres hus, i LO-sen-
teret på Youngstorget, på Thons hoteller eller i kaffistova. 
SIAN-medlemmer spyttes på og trakasseres. Det hagler 
med drapstrusler mot tillitsvalgte i organisasjonen. Enkelte 
arbeidsgivere som observerer ansatte på SIAN-arrange-
menter går til oppsigelse.  Etter tre års motstand i Kris-
tiansand fikk SIAN aller nådigst slippe til med et debattmøte 
på biblioteket. På stands angripes SIAN-folket uten at det 
vies oppmerksomhet i media. Hadde et islam-arrangement 
blitt utsatt for det samme hadde aviser og TV brukt store 
overskrifter om «rasisme». 

Et folkeopprør?
Våre myndigheter fremmer interessene til de som un-
dergraver vårt demokrati, våre verdier og landets sikker-
het – samtidig som frontkjempere for islam og norske is-
lam-medløpere løftes frem som positive samfunnsaktører.  
Noe er i ferd med å skje. Tyske politikere har ennå ikke 
kommet seg over sjokket etter at AfD fikk 94 mandater i 
forbundsdagen.  Sverigedemokratene vokser seg stadig 
sterkere.

Over hele Europa kommer politikerne i konflikt med sitt 
eget folk – en konflikt som kan ende opp i et eksploderende 
folkeopprør.

Vår tids politikere kan få et fatalt nedrig ettermæle enn de 
som førte landet inn i katastrofen i 1940.
FMI og SIAN har en viktig jobb å gjøre.

Politikernes forbrytelse mot samfunnet

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge  (SIAN)
Agder avd.
Leder
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Den erfarne og respek-
terte polititjenestemannen 
Stein-Robin Kleven Bergh 
fra Eidskog i Hedmark ble 
i september avskjediget av 
politiets ansettelsesråd etter 
å ha tapt i to rettsinstanser, 
sist i Lagmannsretten. Kleven 
Bergh er politisk engasjert i 
Fremskrittspartiet, og i tråd 
med sitt partis program skrev 
han kritisk om sine politiske 
motstandere og kritiserte 

masseinnvandring og islamisering på sosiale medier som 
Facebook. Det var Kleven Berghs politiske engasjement 
på Facebook som var avgjørende for avskjedigelsen og 
bl.a. fordi han også er Facebook-venn med sin kamerat fra 
barndommen, Max Hermansen – som er mest kjent som 
leder for organisasjonen Pegida.

Dommen innledes med muslimvitser.  Ja, det er delt 4 mus-
limvitser i 2010-2011, over en periode på 9 måneder.  Jeg op-
prettet min Facebook-side i mai 2010.  Da visste jeg lite om 
hva dette mediet var, og så heller ikke forskjell på venner og 
«Facebook-venner».  Det første året hadde jeg derfor kun 12-
15 venner – det var bare «ekte venner», familie osv., som var 
lagt til som Facebook-venner.  Da disse vitsene ble delt, visste 
jeg derfor at dette begrensede publikummet tok det som vitser, 
lo av dem og la ikke noe annet i dem – på lik linje med de 
hundrevis av blondinevitser, svenskevitser og tilsvarende som 
også oppfattes som humor.  Når venstreradikale Gunnar Tjom-
lid saumfarte min Facebook-profil ved første avskjedssak, og 
fant hele fire muslimvitser over en 9-måneders periode 3-4 år 
tilbake i tid, blir det jo selvsagt VG-oppslag om «ekle ytring-
er».  Og morsomheter er plutselig «harselering» av en gruppe 
det ikke er legitimt å spøke med.  Folk er drept for å tegne 
guden deres.  Det burde si det meste.

«Hadde man hørt på Carl I. Hagen for mange år siden, hadde 
ikke Oslo vært rasert nå! Så valgte sosialistene sin tåpelige 
snillisme og slapp inn masse folk, deriblant masse voldsmenn 
og kjeltringer uten snev av tanke om integrering», messer 
dommen videre.  Ja – hvorfor ikke gå til bunns i utsagnet, 
fremfor å la den henge som en «usaklig ytring» som ikke har 
krav på beskyttelse av ytringsfrihetens regler?

Dette er tilfeldig sakset fra morgenens nyheter, 1. oktober 
2017:  

Tre knivstikkinger på to timer i Oslo
«Sju personer er sett løpende fra stedet, skriver NTB. De 
skal være mørke i huden og i slutten av tenårene.» Var Carl I. 

Hagen inne på noe?  Er det noe i mitt utsagn, eller er alt greit 
for de politisk korrekte?

I avskjedssaken er det sakset ut 17 lenker jeg har opprettet og 
fem lenker fra andre som jeg har kommentert på.  Altså 22 
lenker i perioden fra februar til august 2015.  Det handlet om 
ukontrollert innvandring / manglende integrering.  22 poster 
er ikke mer enn jeg kan dele på en kveld, så dette er en svært 
beskjeden prosentandel av det jeg har delt eller kommentert 
– og alt innenfor ett politisk område.  Ikke ett eneste innlegg 
er rasistisk eller straffbart på noe vis.  Retorikken er innenfor 
«normalen».  Jeg har ikke truet noen, ei heller brutt min taush-
etsplikt som politimann.  En av de virkelig uakseptable lenk-
ene er en nyhetslenke fra NRK som omhandlet en afrikansk 
mann som var pågrepet for overfallsvoldtekt.  Min overskrift 
var: «Afrikaner. Igjen.»  Ordet «afrikaner» fremgikk i teksten 
på nyhetslenken.  Ordet «igjen» er mitt tillegg med hint om at 
vi har et integreringsproblem. Jeg minner om at allerede i 2009 
gikk daværende leder av volds- og sedelighetsavsnittet ved 
Oslo-politiet, Hanne Kristin Rohde ut i mediene og opplyste 
at samtlige overfallsvoldtekter de siste tre årene var begått av 
ikke-vestlige innvandrere.  Ærlighet varer lengst?  Ikke når te-
maet er innvandring og integrering.

Da jeg fikk avskjed i 2013, var det som kjent for to forhold.  
Jeg hadde benevnt Jens Stoltenberg for «krapyl» på en politisk 
lenke.  Krapyl er et ord som jeg forbinder med synonym-ord-
listas eksempel; «pøbel».  Dette var etter at Stoltenberg had-
de liret av seg løgner om FrPs økonomiske politikk foran et 
pressekorps uten at der var tilstede noen fra FrP som kunne 
dementere hans opplysninger.  Den andre saken var en lenke 
der en Facebook-venn spurte meg om hva han risikerte dersom 
han slo ned en bobestyrer.  Jeg besvarte ham hva han risikerte 
etter straffeloven – og jeg frarådet ham dessuten å ty til vold 
og heller bringe saken for retten.  Som kjent ble avskjedssaken 
annullert av det sentrale ansettelsesråd den 6. mars 2014.  Jeg 
fikk en skriftlig irettesettelse.  I forbindelse med saken lukket 
jeg min Facebook-profil fra åpen med innsyn for alle til lukket, 
slik at kun Facebook-venner kunne se hva jeg delte.  Profilbil-
det der jeg hadde på meg uniformgenser ble fjernet.  Og jeg 
har unngått å benevne folk for «krapyl» eller det som verre er.  
Daværende politimester Tormod Bakke er ikke en person som 
aksepterer nederlag, og jeg visste at jeg måtte være forsiktig – 
tjenestemessig visste jeg jo at han ikke ville «få noe på meg».  
Jeg har holdt min sti ren, og får gode skussmål for tjenesten jeg 
har utført som politimann.  Tidligere politistasjonssjef Bjørn 
Berntsen beskrev meg som tjenestemann i sin vitneforklaring 
i retten slik: «Bergh var min beste mann, og han er den første 
jeg ville tatt med meg ut i krigen.»
De fleste av mine Facebook-venner er mennesker med samme 
syn som meg i det meste, folk fra høyresiden i norsk politikk.  
Jeg gjorde imidlertid den tabben å beholde kollegaer som 

Tanker omkring en dom og rettsbehandling

Politibetjent, Stein-Robin Kleven Bergh. 
Foto: Privat
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Facebook-venner.  Og der er det jo endel Ap-sympatisører – 
som f.eks. den tillitsvalgte på politistasjonen.  Disse jobbet 
intenst for å finne noe jeg hadde delt som omhandlet innvan-
dring.  På denne tiden måtte de jobbe hardt, for på dette feltet 
var jeg svært selektiv og delte lite om temaet etter første avsk-
jedssak.  Blant hundrevis av politiske lenker som omhandlet 
økonomisk politikk, samferdselspolitikk, andre partiers poli-
tikk osv., fant de altså 17 lenker gjennom 6 måneder.  Og når 
de har tatt med slike lenker som f.eks. et bilde fra en flom 
ett eller annet sted i verden, der bygningsmassen som står i 
vann danner bokstavene «LOL» fotografert fra et fly, og jeg 
har benevnt lenken «Tsunami-ironi» – og klassifiserer dette 
som «fremmedfiendtlig», ja – da er desperasjonen stor etter 
å finne noe å «ta meg på».  Det er visst heller ikke innenfor å 
stille spørsmålstegn ved integrering på nyhetsoppslag om egne 
muslimske skoler i Oslo.  Og det verserte et bilde på Facebook, 
delt av noen tusen brukere, som jeg fant interessant – et bilde 
av et blått trafikkskilt med påskriften «Riksgrense 250 meter.  
Norge er et land uten sharia.  Vennligst still klokken 1400 år 
frem.»  Vi skal underslå at det er en undertone i innlegget.  Vi 
ser bort fra at det kan være noen land der de fortsatt steiner 
kvinner som ikke lystrer mannen, og at de forbyr kvinner å 
kjøre bil osv.  Det må vi ikke tenke på, og langt mindre antyde.  
Men jeg ser den humoristiske vinklingen i skiltet, og det er jo 
«utilbørlig» å dele.  Politifolk skal kun besitte selektiv humor, 
må vite – helst ingen.   

Og jeg stiller et legitimt spørsmål ved om det er rett at en 
tillitsvalgt legger malen for hva som er innenfor ytringsfri-
het eller ikke. Da er det enkelt for retten å fastslå at «Berghs 
ytringer har samlet slik form, omfang, rekkevidde og innhold 
at de må anses som utilbørlige etter tjenestemannsloven § 15 
og at de bryter ned den tilliten som er nødvendig for stillingen 
som polititjenestemann.»  17 lenker gjennom et halvt år – altså 
færre lenker enn jeg flere ganger har delt på èn kveld, er stort 
omfang?  Ja, når retten legger utklippsboka fra den iherdige 
tillitsvalgte foran seg.  Da skulle de hatt samtlige av mine 
posteringer fra dette halve året, så hadde de blant annet også 
fått sett en fin familie og mange gode matretter – som disse 17 
lenkene ville druknet totalt i.  Og «innhold»?  Innholdet i disse 
lenkene er politikk som er utformet for å vekke folk fra Torner-
osesøvnen.  FrP har kontroll på det rette departementet her til 
lands, med FrP-statsråd Sylvi Listhaug som leder.  Men veien 
er kort til svenske tilstander om ikke politikerne passer på.  Det 
er en grunn til at faretruende mange svenske politifolk ikke 
orker mer og sier opp.  Aftenposten, 10. august 2017: «Svensk 
politi er i krise. Antallet problemområder øker, mens antallet 
politifolk går ned.»  Beklager, Borgarting lagmannsrett – her 
er det dere som svikter med feil retorikk.  Men det var jo den 
eneste muligheten til å få en politisk korrekt dom.  For her 
snakker vi kun om ytringer.  Da må man se bort fra at dette 
er politikk, og påstå at mine ytringer er «useriøse» – for da er 
ytringsfrihetsvernet svekket.  «Hvorvidt det gjelder et særskilt 
vern for politiske ytringer og hvor langt det eventuelt rekker, 
har liten betydning i saken her fordi de ytringene som det er 
tale om, ikke er av den karakter.»  

Utrolig at andre kan avgjøre hva jeg bedriver, hva som er poli-
tikk og ikke.  Det er ikke politikk å forsøke å bevisstgjøre folk 
om feilslått politikk og konsekvenser det påfører landets etni-
ske norske befolkning?  Er mine lenker om drivstoffavgift poli-
tikk?  Hvorfor er ikke de tatt med, så vi kunne drøftet dette?  

Ytringer er beskyttet av selveste § 100 i Grunnloven, og i hen-
hold til Lex superior-prinsippet vil Grunnloven rangere over 
tjenestemannsloven når disse lovene står mot hverandre.  Noe 
måtte jeg tas på da jeg utfordrer de politisk korrekte.  Avsk-
jedssaken omhandler kun ytringer.  Og hvem som er på min 
Facebook-venneliste.  Er det ikke de ytringer som kan mislikes 
som er beskyttet av Grunnloven?  Ytringer som i alle fall ikke 
er straffbare?  Jeg har jo ikke utført noen handlinger jeg kunne 
«tas for» – så jeg forstår desperasjonen.

For å kunne avskjediges fra politiet etter 32 års klanderfri 
polititjeneste, trodde jeg faktisk det skulle litt til.  Det krever i 
alle fall loven og tilleggene til denne.  

§ 15 Avskjed
En embets- eller tjenestemann kan avskjediges når vedkom-
mende:
a. har vist grov uforstand i tjenesten eller grovt har kren-
ket sine tjenesteplikter eller trass i skriftlig advarsel eller irette-
settelse gjentatt har krenket sine tjenesteplikter,
b. ved utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten viser seg 
uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelse eller tillit som 
er nødvendig for stillingen.
 
Og når retten avslutningsvis etterlyser BEVIS fra regjeringsad-
vokaten på dette, og hun avkrefter at de ikke har mer enn de har 
fremkommet med, må jeg si at jeg fikk en god magefølelse for 
at fornuft og rett anvendt jus ville vinne frem.  Ett av vitnene 
i retten, som forøvrig har vært på kommunestyrelista for Ap 
i Eidskog fikk spørsmål om bygdefolket har mistet tilliten til 
meg som politimann.  Han besvarte med at hans inntrykk, og 
dette er et vitne som er aktiv på mange hold og kjenner kommu-
nen godt;  «Nei.  Tilliten til Bergh har heller økt», var hans svar.  
Eidskog FrP var forøvrig det partiet som hadde størst prosent-
vis oppslutning av alle FrP-lag i Hedmark fylke – med 2 % over 
landsgjennomsnittet i dette «røde fylket».

Når politifolk står i retten og lyver, forstår jeg at folk uten-
for systemet er skeptiske.  Denne tillitskvinnen løy om at min 
skriving på Facebook var belastende fordi publikum henvendte 
seg til patruljen med spørsmål omkring dette.  Hun hadde ikke 
notert ett eneste navn eller et eneste tidspunkt hun hadde fått 
slike henvendelser ute i patrulje.  Og da snakker vi om en poli-
tikvinne med egen penn og notatbok, som jaktet etter moment-
er å bruke.  Faktum er at folk snakket om meg i forbindelse 
med VG-oppslagene høsten 2013 og høsten 2015.  Min Face-
book-side var nemlig lukket for innsyn for disse menneskene 
som patruljen møtte «på byen».  Det var kun hun selv og hennes 
meningsfeller blant mine kollegaer som da var venner av meg 
på Facebook som lot seg irritere over ytringer de var politisk 
uenige i.
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Hele avskjedssaken er bygget opp på små momenter der in-
genting er i nærheten av straffbare ytringer.  Jeg skulle bare 
tas.  Og det handler om å lamme en politisk motstander.  
I 2007 spilte jeg en vesentlig rolle i kommunevalgkampen. 
I min kommune, Eidskog, hadde Ap styrt i 70 år.  Arbeiderpar-
tiet hadde 20 av 29 representanter i kommunestyret.  Vi holdt 
en fenomenal valgkamp i 2007, blant annet ved å synliggjøre 
Aps politikk – som gjorde kommunen om til et «konkursbo».  
Jeg skrev avisinnlegg lokalt flere ganger ukentlig, og folket 
var med oss.  FrP vant valget og ble største parti i posisjon – 
FrP/H/Sp fikk 15 representanter og flertall over Ap/SV med 
sine 14.  Det var krisestemning i Ap, og Martin Kolberg møtte 
den lokale Ap-ledelsen i krisemøte.  Dette sitter nok fortsatt i.  
Selv om det ble enighet om Ap-ordfører i 2015, har Ap fortsatt 
mindretall med 12 mot de 13 representantene fra FrP/Sp/H/V. 
(Kommunestyret er redusert fra 29 til 25 representanter.)

Og politiledelsen elsker meg neppe etter at jeg for endel år 
tilbake skrev et avisinnlegg etter at ledelsen nektet meg å 
skifte fire utslitte dekk på tjenestebilen «av økonomiske årsak-
er».  Jeg fant det uforsvarlig å kjøre med sånt på et utrykning-
skjøretøy, og urimelig å stå og bøtelegge bilister som hadde 
ulovlige, men bedre dekk enn på tjenestebilen.  Det ble stort 
mediestyr, masse blomster og kaker til lensmannskontoret jeg 
jobbet ved – og kjeft fra politiledelsen på meg.  Dette sitter 
nok fortsatt i.

Men når man i dommen begynner å legge seg i hvem man har 
på vennelista på Facebook, begynner vel totalitæriteten å ta 
overhånd her til lands?  I dommen står det anført:

«Det dreier seg dels om ytringer Bergh selv har skrevet, dels 
om at han har trykket “liker” eller delt innlegg fra andre 
Facebook-brukere og dels skjermutskrifter som viser at han 
er “venn” med navngitte personer. Et eksempel på sistnevnte 
er en skjermutskrift med et bilde som viser at Bergh er Face-
book-venn med lederen av Pegida, Max Hermansen, og et an-
net medlem av organisasjonen.»

Max Hermansen og jeg vokste opp i samme lille by, og var 
kamerater fra tidlig ungdomstid.  Våre fedre var kollegaer, så 
vi hang endel sammen.  Er det ikke i overkant å forlange at 
man må søke politiledelsen om å ha barndomsvenner på Face-
book-vennelista?  Er det virkelig «innafor» at lagmannsretten 
legger seg i det?  Så vidt jeg vet, er ikke Max Hermansen en 
etterlyst kriminell?  

Når man i tillegg bruker en messenger-samtale mellom to 
voksne personer som diskuterer uten andres innsyn, fordi 
daværende politimester Tormod Bakke gikk i baret i retten og 
opplyste at han trodde dette var synlig for noen hundre, blir 
saken enda mer spesiell.  Bakke har ikke selv Facebook, og har 
ikke kunnskap om bruken.  En diskusjon som ikke er synlig for 
flere enn de som diskuterer, er lagt til grunn.  
Den er ikke tillagt «vesentlig vekt», men hvor mye skal til for 
at en vekt slår over i en retning?  Det retoriske spørsmålet til 

Hadia Tajik som VG slo stort opp, er «ikke av avgjørende be-
tydning».  Krapyl-betegnelsen er ikke avskjedssak, det er jo 
fastslått av det sentrale ansettelsesråd i mars 2014.  Og selv 
om det skal mindre til for en nye avskjedssak når en skriftlig 
irettesettelse er utstedt, må det i rettferdighetens navn mer enn 
dette til.  For det som er kommet etter denne irettesettelsen 
er, i ytringsfrihetens navn på godt norsk, bare oppspinn.  Ved 
avskjedssaker mot tjenestemenn, er det vanligvis forårsaket 
av at tjenestemannen har forbrutt seg i sin tjeneste.  Som for 
eksempel den politibetjenten som lastet ned barneporno i ar-
beidstiden.  Nei vent litt, han ble dømt til 120 dager betinget 
fengsel og kr 15 000 i bot, men han BEHOLDT jo jobben.  For 
forhold på fritiden, må det mye mer til – terskelen ligger høyt.  
Det er underfundig at man i mitt tilfelle kan fjerne terskelen to-
talt.  Selv om jeg er forbigått tjeneste- og lønnsmessig i mange 
år og forble en liten tjenestemann, er jeg ikke mindre enn at jeg 
tar meg over slike terskler.

Jeg konstaterer at man har fri ytringsfrihet på venstresiden, 
selv som lærere – som jo skal være spesielle forbilder for barn 
og unge:

Gjermund Orrego Bjørndal er lærer ved Sam Eyde vide-
regående skole i Arendal.  Han har flere ganger kommet med 
utbrudd på sin Facebook-side – uten at hans stilling på noe vis 
blir vurdert, selv om til og med Ap vurderer å ekskludere ham 
som lokalpolitiker fra partiet:

Primo juli 2017:
«Norges svar på Goebbels»
Bjørndal kom med karakteristikken av innvandrings- og inte-
greringsministeren i et innlegg på Facebook denne uken. Han 
skrev også at Listhaug var «rasismens fyrtårn» og at hun har 
«nynazister som heiagjeng».

Samme mann, Agderposten oktober 2016:

«Kaller Listhaug samfunnets kreft»
Lærer Tøger Fimreite er avdelingsleder for barnetrinnet ved 
Nordnes skole i Bergen.
Innlegg i Bergens tidende, juli 2016:
«Hitler er her igjen», er overskriften i leserinnlegget i Bergens 
Tidende, skrevet av Ap-politikeren Tøger Fimreite. I innlegget 
skriver han blant annet at FrP er et høyrepopulistisk parti som 
har tatt til seg tankegods fra diktatoren og massemorderen Ad-
olf Hitler.

Man kan fint være førsteamanuensis ved Høyskolen i Oslo og 
Akershus, ha en åpen Facebook-side og ytre hva som helst når 
man er politisk blodrød – uten at noen vurderer hans stilling.  
Lars Gule er utømmelig, så jeg tar bare et par eksempler på 
hvordan han svarer folk på sin side:

«...Og du snakker om besserwisser?  Frekk faen kalles det på 
godt norsk...», og «Takk for at du gjør det så lett å blokkere deg.  
Du er en uforbederlig drittsekk.  Ett av de virkelig store rasshø-
la.  At du er ufattelig dum, blir bare tydeligere og tydeligere...»
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Dette er vel ikke «utilbørlig», men konstruktive bidrag til 
debatt – slik Borgarting lagmannsrett legger til grunn for at 
ytringsfriheten skal være beskyttet.  Jeg må imidlertid kunne 
forbeholde meg retten til bekymring om noen av disse som 
Lars Gule kommuniserer med er elever ved Høyskolen han 
jobber ved.  

Etter å ha ytret meg kritisk til ukontrollert innvandring og ytret 
misnøye over å bli tvunget av politiledelsen til å kjøre med 
ulovlige dekk på uniformert tjenestebil, skal man kanskje være 
glad for ikke å bli dømt til 21 års fengsel?  
Dersom man ikke ser at dette er en politisk avskjed, som 

selvsagt ikke kunne rammet annet enn en politiker fra høyresi-
den, vil jeg råde folk til å ta turen til Specsavers.

Saken skal opp i Høyesterett. Støtt Kleven Berg økonomisk: 
Giro: 7112.10.94546 - Vipps: 92222290, red. anmerk.

Stein-Robin Kleven Bergh
Avskjediget polititjenestemann 
Eidskog, 1.10.2017

Stortingsvalgresultatet gir ingen forhåpninger til de av 
oss som ønsker at dagens liberale og dumsnille asyl- og 
innvandringspolitikk skal opphøre. Ett parti på Stortinget 
fokuserte på de langsiktige konsekvenser og virkninger av 
asylinnvandringen i valgkampen, men det fikk dessverre 
begrenset oppslutning. Velgerne ville det annerledes.

Det er grunn til å frykte at en videreføring av stortingsfler-
tallets politikk vil gi en omforming av vårt samfunn til det 
ugjenkjennelige. Seder, skikker og tradisjoner vil viskes ut, 
og de økonomiske uttellinger vil bli formidable. Vestlige 
land som har tatt imot fremmedkulturelle asylinnvandrere i 
et større antall og på et tidligere tidspunkt har ikke maktet 
å løse problemene. Man mangler eksempler på utviklingen 
av harmoniske multikulturelle samfunn. Voldskriminalitet-
en er blitt et utbredt fenomen og narkotikatrafikken florerer. 
Samfunn preges av utrygghet og spenninger mellom fol-
kegrupper. Det er ikke realistisk at vi vil komme bedre ut 
i Norge. Basert på tall for innvandring de siste årene, vil 
det være et tidsspørsmål før etniske nordmenn blir en mi-
noritet i eget land. Videre fastslår Perspektivmeldingen at 
ikke vestlige innvandrere koster Norge mer enn 4 millioner 
kroner per person over et livsløp. Oljefondet kan forsvinne 
som dugg for solen, det som er ment å være det norske 
folks og fremtidige generasjoners trygghet.

Når asylinnvandrere og deres etterkommere får permanent 
opphold og statsborgerskap i kongeriket, så vil mye av 
utviklingen være irreversibel. Vi opplever alt idag mange 
særkrav fra voksende minoritetsgrupper basert på fremmed 
kultur, religion og levesett. Med et voksende antall og i ma-
joritet vil bevilgninger over norske budsjetter eksempelvis 
benyttes til bygging og drift av moskeer og til å få realisert 
en rekke særkrav basert på religion, seder og skikker med 
utspring i opprinnelseslandene. Nasjonen vil stå i fare for å 

miste sin identitet. Vi vil oppleve en trussel mot Norge som 
egen nasjon.

Hva er årsakene til at folkeflertallet ikke setter inn et kraft-
tak i et forsøk på å forhindre den uheldige utviklingen vi 
kan skimte konturene av? Noe av forklaringen kan være 
mediesituasjonen i Norge. Et mediediktatur som har gitt 
venstresiden fritt spillerom i innvandringsdebatten og sam-
tidig ignorert, latterliggjort eller demonisert personer med 
et annet syn. Vi har opplevd en ensidig virkelighetsbeskriv-
else som har påvirket og indoktrinert lyttere, seere og lesere 
i en retning som de venstrevridde nyhetsformidlerne selv 
ønsker. Flerkulturelle og fargerike fellesskap tiljubles som 
idealsamfunn. Heldigvis er mediemonopolet i ferd med å 
slå sprekker. Det etableres for tiden nye nettaviser som kan 
bli en sterk motvekt mot etablissementet. Jeg vil ønske dem 
hell og lykke til arbeidet med å presentere alternativene. 
Kanskje kan Kari og Ola vekkes opp fra Tornerosesøvnen. 
Kanskje kan vi oppnå et resultat ved Stortingsvalget i 2021 
som gir stor oppslutning til partier som setter norske inter-
esser i høysetet. Innføring av innvandringsstopp vil være 
en naturlig følge av dette.

Landet trenger en nasjonsbygger av nødvendig kaliber som 
vekker det norske folk slik at dagens negative utvikling kan 
stoppes. Den som kan lykkes med det, fortjener all heder 
og ære som Norges fremste redningsmann!

Øystein Hedstrøm
Tidligere stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet
Ski, 12.9.2017

Kari og Ola må vekkes!
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Ønsker du å testamentere formue til FMI?
Ønsker du å gi bort formue til FMI på dødsleiet eller etter din død, må dette gjøres i testaments form for å være gyl-
dig. Oppsøk advokat for å få rettledning og hjelp.

Formkravene følger av arveloven § 49:
«Når ikkje anna er fastsett i dette kapitlet, skal testament gjerast skriftleg med to vitner som testator
har godtatt og som er til stades saman og veit at dokumentet skal vere testament. Testator skal, medan
dei er til stades, skrive under dokumentet eller vedkjenne seg underskrifta. Vitna skal skrive namna
sine på dokumentet medan testator er til stades og etter hans ønske.

Har vitna gitt testamentet påskrift om at reglane i første ledd er følgde, er dette prov nok, når ikkje
særlege tilhøve gir grunn til å tvile på innhaldet i påskrifta.

Loven er ikkje til hinder for at fleire personar gjer felles testament. Heller ikkje er loven til hinder for
at fleire personar gjer testament til føremon for kvarandre (gjensidig testament).»

Kilde: Lovdata.no – http://goo.gl/KVDn5e   
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