
 1 

Den   ukorrekte Avis 
 

Avisen, der stikker ud, 
når andre stikker af 

 
            DUA nr. 125       Maj 2015 

 
Satire Ironi Alvor  Humor 

 
 
Flæskesteg er stadig  

danskernes foretrukne  

ret.    

 
                                Hvor kommer dog alle disse vrede unge mænd fra? Hvor mon de blev 

                                       radikaliseret? 

 

Godt spørgsmål. De Kommer vel ikke alle sammen far Grimshøj-moskeen. 
”Men de er ikke ret mange. Stort set er de bare i Gjellerup parken og i Tingbjerg og 
så et par steder mere. Men de er ikke ret mange. Det er vigtigt at understrege. De er 
virkelig ikke ret mange.” 
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Flæskesteg! 
Namme 
nam! 

Var der nogen, der 
hørte et brag? 
Nå!  Bare de par 
ballademagere. 
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Leder 
   Medierne snakker ikke om det, som er det 
vigtigste for os alle sammen – om den terror, 
som vi oplever rundt omkring i verden. Det 
sker i mellemøsten, det sker i Afrika, men 
som vi har set, sker det også i Danmark, og 
der har indtil nu været flere forsøg på  terror 
anslag mod Danmark. For mange år siden 
skete det ved Vesterport station. Man husker 
det næppe, men det forekommer mig, at en 
mand på cykel blev sprængt i luften samt  
mere, som ingen rigtigt kan huske. Det er en 
gammel sag, og meget vand er løbet i åen 
siden da. Men senere skete det på  Hotel 
Jørgensen, som de fleste vel husker. Men nu 
forlyder det, at terroranslaget på Østerbro i 
Krudttønden er det første i sin art. Det passer 
ikke. Der har været flere undervejs, men de er 
blevet bremset i tide. 
   Vi må altså ikke høre om, hvad den isla-
miske verden forbereder mod Danmark, og 
hvorfor ikke? 
   Vi kan nogen gange få at vide på tekst-tv og 
især på norsk tekst-tv, hvad der foregår, men 
danske medier??? 
   Hvorfor er de så tavse? I Sverige hørte man 
for længe siden, at der var sket en likvidering 
på åben gade i Stokholm? Fik vi i Danmark 
noget at vide om det? Og det, vi får at vide, 
nævnes kort – og så videre i en fart. Kun, hvis 
nogen dør, har det interesse, og så går 
medierne nærmest i selvsving. 
   De vil holde oplysninger om, hvad der 
foregår bag kulisserne skjult for os. 
 

*** 
 
Den arabisk-europæiske dialog 
   På det første møde erklærede begge parter, 
at de var indforstået med at arbejde på fred og 
sikkerhed i overensstemmelse med målene og 
principperne i FN´s pagt. 
Citater fra Dialogen 

 Begge parter fremlagde deres synspunk-
ter vedrørende Palæstina-spørgsmålet og 
krisen i Mellemøsten. …Parterne erkend-
te, at ”en løsning af Palæstina-spørgsmålet 
på grundlag af en anerkendelse af  det 

palæstinensiske folks legitime rettigheder 
er en afgørende faktor for opnåelse af en 
retfærdig og varig fred”. 
(Læg mærke til, at forhandlingerne fore-
går mellem Europæere og Arabere. Israel 
bliver ikke spurgt.)(Læg mærke til, at Pa-
læstina ikke har olie!!!!! Men det centrale 
punkt er Palæstinaspørgsmålet.  
Der er altså en skjult dagsorden) 

 
*** 

 
Svar til Lars Løkke Rasmussen og Venstre. 
   Det er da forfærdeligt, så lidt i ved om is-
lams agenda i landet og i det hele taget. Ter-
ror står FORESKREVET I KORANEN og i 
andet muhamedansk litteratur i vor tid. 
   Det er da forfærdeligt, at I bliver ved med at 
ville bilde den danske befolkning ind, at det er 
et fejt menneske. Der er rigtig mange med 
muhamedansk baggrund, der hylder terror 
angrebet. Det kan derfor ske igen når som 
helst, hvor som helst. De ”forkerte” har 
allerede sejret, da de blev lukket ind i landet. 
"Sådan er de ikke alle”!, nej, det ved vi godt - 
men rigtig mange, hvilket bl.a. fremgår af 
deres litteratur, og det står ikke skrevet på 
ryggen af dem, hvem, der vil begå terror. 
   Vi skal stå sammen, ja, men det sagde vi an-
dre for 20 år siden, da vi advarede om, at 
dette kunne ske, men I grinede bare af os. Vil 
I nu stå sammen med os, som I har hånet i 
mange år for at advare Jer? 
 MVH 
  
 

   
          Det kan I vel nok forstå! 

En 
terrorist 
er ikke 
muslim. 
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Platuglen 

Nå!!! 

 
*** 

 
Brevsprækken 

 
   Det kan ikke være rigtigt, at man i Danmark 
ikke må nævne navnet på et kugleskørt 
postbud af tyrkisk afstamning, der klokkede i 
det under vinterkulden den 5. februar for et år 
siden, da han hilste på Lars Hedegaard?  Han 
hedder Basil El-Cheikh Hassan, hvilket har 
været kundgjort. 
   Allah vide, om han ikke befinder sig i den 
Islamiske Stat! 
    
B 
   Der hersker en temmelig forloren patriotis-
me hos en stor del af den danske befolk-
ning. De siger, at vi skal værne om Danmark 
men samtidig tilføjer de, at vi ikke må be-
gynde, at isolere os fra omverdenen; vi skal 
fortsat byde de fremmede velkommen i Dan-
mark hvis de ønsker at blive en del af det 
danske samfund. Disse danskere vil jo ikke et 
dansk Danmark, de vil have, at Danmark skal 
være et indvandrerland. Og de kalder sig for 
patrioter? De burde virkelig skamme sig. 
 
B  

   De pukker løs på flygtninge, som de mener 
skal i arbejde. Medierne er næsten gået i selv-
sving. Hvor vil de skaffe arbejdspladser fra? 
De arbejdspladser, som står til rådighed for 
flygtninge er taget fra danskerne, hvoraf rigtig 
mange er arbejdsløse. Det er diskrimination af 
danskere. 
 
B 
   ”Tusind, tusind tak for dette initiativ og den 
pragtfulde tekst. 

Skønt af hankøn (!) ville jeg gerne have været 
med (til demoene i Odense mod det islamiske 
kvindesyn, som altså ikke ikke blev til noget. 
   Jeg håber, du får rigtig mange med dig. 
Tak for påmindelsen om Glistrup. Jeg har 
altid beundret den mand.  Jeg har i vinter læst 
tre tykke bøger (biografier) om ham og be-
undrer ham des mere 
  Tak for din gode avis.” 
 

 
*** 

 
Straffesag mod Lars Hedegaard 
   Jamen er de da blevet helt bindegale, alle 
sammen? Han har overtrådt navneforbuddet 
mod den mand, som forsøgte at skyde ham. 
Det har han gjort i et svensk registreret tids-
skrift, hvor danske love ikke gælder. Sagen er 
indledt af politiet på egen opfordring. Men vi  
spørger, hvilken interessen politiet har i det?    
   Vi må konstatere, at der er brodne kar alle 
vegne, også i politiet, som tilsyneladende 
rummer forrædere mod danskere. Man taber 
både næse og mund. 
 

*** 
 
Opvisning i hykleri 
   Hvordan kan det dog være, at nogen kan 
finde på noget så grusomt som terror? Ja, 
hvordan kan det dog være? Og hvordan kan 
det dog være, at nogen kan spørge så dumt? 
Hvis de intelligente mediefolk ville kigge sig 
omkring i verden, ville de finde mange ek-
sempler på terror efter samme opskrift, som 
den vi så i Danmark. Hvordan kan det dog 
være, at de alle sammen finder på det samme 
og efter samme skabelon? Og er det ikke 
mærkeligt, at de stort set alle sammen har is-
lamisk baggrund? Mediefolk og politikere står 
i kø for at vise deres forbavselse over, at no-
get kunne ske, som andre har vidst i mange år. 

Der står ikke noget 
om terror i koranen. 

Selv tak til 
dig som 
læser. 
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   Hvordan kunne det dog ske? 
 

 
 

*** 
 
Politisk klodsethed 
   De har fjernet en 15 årig dreng fra sin far, 
fordi de mener, at faderen tilskynder drengen 
til jihad og opfordrer ham til at drage af sted 
som hellig kriger til Syrien. Sikke en gang 
gylle. Var det ikke ulig lettere at sende far og 
søn ud af landet? 
 

*** 
 

Churchill forudså det: "Når de rigtige fascister 
kommer igen, kalder de sig anti-fascister." 

 
Vi kan sparke til hagekorset, så meget vi vil, 

 
så længe den fascistiske presse  har magt. 
Boykot aviser. Vi laver vores eget netværk. 
 
 

 
 
 

*** 
    
Demonstrationer ineffektive 
   Mon ikke demonstrationernes tid er forbi? 
Ved nærmere eftertanke er en demonstration 
besværlig, og hvad kommer der ud af den? 

Som regel kunne ballade. Nu og da kan man 
være heldig at blive inviteret indenfor af pres-
sen, men som regel  stiller vi kun op til bank. 
Internettet har indhentet  os. Hvorfor demon-
strerer vi ikke på nettet? De taler, som kom-
mer ved en demonstration, når jo ikke læn-
gere ud end til den kreds af mennesker, som 
står omkring den. En tale kan nå længere ud i 
”universet” på nettet. Her er der ingen græn-
ser.  
 

*** 
 
Til tv2-Fyn 
   Tv2 Fyn viste i begyndelsen interesse for at 
dække vores demonstration i Odense, men de 
kom på andre tanker. Det gjorde vi også. 
 
Brev til TV2 Fyn: 
Kære Ann-Sophie Holm 
  Det var et stort held, at I ikke dækkede de-
moen i dag. Det udviklede nye ideer til, hvor-
dann vi kan lave demoer på nettet og således 
få sandheden ud, som tilsyneladende er ilde 
hørt. Vi kan opslå alle de taler, vi vil uden 
demo og uden besvær og moddemonstranter. 
Herligt.  
   At jeg ikke har tænkt på det noget før.  
Det er jo meget lettere, så jeg tror demonstra-
tionernes tid er forbi.  
Tak for det input. 
 

*** 

 

 

Ja, 
hvordan 
kan vold 
opstå helt 
af sig 
selv? 

Indtil det bliver 
forbudt. 
Set før. 

Det hotteste tv- 
apparat med 
direkte 
forbindelse til 
alle 
løgnefabrikker. 

Taler den nu 
også sandt? 

Moderne 
højteknologisk 
TV apparat. 
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Oplevelse 
http://snaphanen.dk/2015/03/10/bevaepnet-politi-pa-
17-mai/ 
 Fra Snaphanen: 
   Jeg befandt mig i Gothersgade ved Store 
Regnegade først på eftermiddagen i går i an-
den anledning, da tre skovvogne med om-
kring 15-20 betjente med maskinpistoler an-
kom med hunde ved Jazzhus Montmarte. Jeg 
tog en fem-seks fotos for en sikkerheds skyld, 
men kunne ikke få at vide i hvilken anledning 
styrken var mødt op. Det viste sig senere på 
dagen, at det var Publicistklubben, der uddelte 
deres store pris til blandt andre Flemming Ro-
se. 
 

 
 
   Jeg har siden Trykkefrihedsselskabets start 
været vant til bombehunde, PET folk, våben, 
røntgensluser og øresnegle, så jeg kan ikke 
dele de venstrefløjspolitikeres ubehag over 
synet af effekten af deres egen politik. Jeg har 
simpelthen vænnet mig til bevæbnet politi.    
   Hvis Uffe Elbæk og andre ikke kan tåle sy-
net, skulle de have brugt deres eventuelle for-
stand i tide. Nu er vi der altså. 
 

*** 

I fodsporet af Bader-Meinhof 

(Æblet faldt dog langt fra stammen) 

Af Ulrikke Meinhofs datter, Bettina Röhl: 
   Helt sikkert. Den frie kærlighed er ved siden 
af marxistiske og maoistiske tendenser i 68-
bevægelsen, succes recepten, en ideologi, som 
indtil i dag  holder os i et jerngreb. Det største 
fjendebillede  i 68 var ikke staten, som de vil-
le ødelægge, ikke kapitalisten, som de ville 
fjerne, ikke Amerika, som de demonstrerede 
imod, og heller ikke  ”mug fra tusind år under 

den evangelske præstekjole”. Det virkelige 
fjendebillede  fra 68´erne og apologeterne for 
den frie kærlighed var småborgeren. Denne 
bevægelses sande hadebillede var  den lykke-
lige familie, som  tilrettelagde seksuelle akti-
viteter  af  hensyn til fremtiden. 
 

*** 
 

Palæstinenserloven 
Geoffrey Cain 
   Som nogen vil huske, gav denne særlov fra 
3. marts 1992  kollektivt asyl til 321 afviste 
palæstinensere. Det kan man læse om i Wiki-
pedia, der oplyser, at det hele startede med, at 
en stor gruppe af de afviste besatte Enghave 
Kirke og kort derefter Blågårds Kirke, hvor 
sognepræst Lisbeth Søe havde inviteret dem 
indenfor. Herved gav hun stafetten videre til 
hele 600 danske præster, der uden tøven skrev 
under på en støtteskrivelse til fordel for de af-
viste, vel vidende at flere af dem havde været 
på ferie i de lande, de angiveligt var flygtet 
fra. 
   Derefter bredte idéen sig som ringe i vandet, 
og næste aktører i spillet var BZ'erne, der 
besatte Direktoratet for Udlændinge og Ju-
stitsministeriet i en vellyket sympatiaktion. 
De fik straks opbakning fra de radikales Bern-
hard Baunsgaard, SF'eren Ebba Strange og 
kulturpersonligheder som Savage Rose, Kim 
Larsen, Anne Marie Helger og Lone Hertz, og 
sagen endte med,  at et flertal i Folketinget  
bevilgede samtlige 321 palæstinensere asyl.  
Og hvordan er et gået dem siden? 
   Ifølge en undersøgelse fra 2011 er 42 pro-
cent blevet dømt for kriminalitet, mens en tid-
ligere opgørelse fra 2005 viste, at 56 procent 
af de palæstinensiske kirkebesætteres børn 
også var blevet straffet for kriminalitet.  
   Var gerningsmanden Omar al Hussein en af 
dem? Var han et barn af nogen, der dengang 
fik asyl i kraft af en særlov, som tidligere 
justitsminister Hans Engell  har betegnet som 
"en katastrofe"? Det er der mig bekendt ingen, 
der har undersøgt, men hvis nu hypotesen hol-
der stik, ville det være interessant at vide, om 
de mange, der dengang lobbyede for en sær-

Hvornår 
kan vi få 
ferie? 
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lov, nu føler et vist ansvar for mordene ved 
Krudttønden og Synagogen. 

 
*** 

En indvandring, som udhuler 
danskheden 
 Vendsyssel Tidende 19-1-1975: 
 
 
 

 
Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende 
presse- og kulturattache i Paris og dansk 
repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen 
har sendt os dette indlæg: 
  
   For nogen tid siden sad jeg på Christians-
borg og talte med en folketingsmand1[1]. Vi 
talte om rigets almindelige tilstand, og det har 
jo længe ikke været fornøjelig underholdning, 
men det blev i ganske særlig grad foruro-
ligende, da han i samtalens løb udtalte: 
   “Der går en linje fra bestræbelserne på at 
mindske det danske fødselstal mest muligt ved 
hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på 
at ødelægge dansk ungdom med narkotika og 
videre over indkaldelsen af titusinder af 
asiater og andre for os vildfremmede folkeele-
menter, til et snigende halvt hemmeligt arbej-
de her i folketinget på at gøre det lettere at 
op-nå dansk indfødsret. Formålet er at skabe 
grund-lag for en fuldstændig omstyrtelse af 
det danske samfund og rive dets rødder i den 
historiske fortid over.” 
 

 

                                                 
 

 
       Begyndelsen til enden? 
 

*** 
 

Sex og sex for 117 gang 
   Hvad er mon meningen med al den per-
verterede galskab. Først troede vi, at 
modstandenmod sex  var gammeldags snerpe-
rier, men sagen er meget mere alvorlig. 
   Nedenstående artikel er fra 19. maj 2014. 
. Jeg har først set den nu, men bemærker, at 
den altså er fra den tid, hvor EU sammen med 
WHO ivrigt startede sin kampagne med, at 
alle børn i EU fra 3-4-års alderen (eller fra 
baby-stadiet! Sic!) obligatorisk skulle under-
vises i alle former for  sex.  
   I Stor Brittanien vil børn fra 9-års-alderen 
snart begynde at tage medicin for at forsinke 
puberteten - som første skridt til kønsskifte. 
Behandlingen vil blive tilbudt af en trust fra 
den engelske  Sundhedssektor til børn, som 
føler sig skidt tilpas med deres eget køn og vil 
underkaste sig et drastisk kirurgisk indgreb 
efter at de er blevet voksne, sådan som "Mail 
on Sunday" refererer. Lidt sådan som da den 
femårige dreng Zach Avery besluttede at ville 
leve som pige. Hans historie kom frem i 
pressen i 2012. 
   Nu vækker de for-tidligt-modne farmaceu-
ters udtalelser diskussion i landet: beslutnin-
gen om at tilbyde denne behandling til så små 
børn har fået påklistret etiketten "frygteligt", i 
så høj grad at de vækker associationer der 
kræve efterforskning. Månedlige indsprøjt-
ninger af sådanne medikamenter bruges for at 
stoppe udviklingen af barnets sexuelle or-
ganer, idet man standser produktionen af "te-
stosterone" og "estrogeni". Hos drengene for-
hindrer det, at stemmen bliver dybere og blo-

Knyt den 
bevæbnede 
næve!!! 
Slaget det 
sidste er nær. 

Hov! Hvor 
blev Danmark 
af? 
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kerer for skægvækst, mens det hos pigerne 
forhindrer menstruation og udvikling af bry-
ster, hvilket gør kønsskiftet senere hen lettere. 
  Lægerne fra "Fonden Tavistock og Portman" 
har sagt, at  de med success har kompletteret 
med en treårig test på børn mellem 12 og 
fjorten år, og at de nu har i sinde at begynde 
terapien.  
  Doktor Polly Carmichael, som har styret det 
treårige projekt har sagt, at i fremtiden vil be-
handlingen blive tilbudt på basis af stadiet hos 
patienterne og ikke på alderen. "Vi taler om at 
stoppe puberteten inden for den normale al-
der. Derfor tror jeg, at den tidligste alder er 
omkring 9 eller 10 år", forklarede den stude-
rende til "The Telegraph”".  Kun børn, som 
svarer til visse kriterier, bl.a. som har for-
ældrenes tilladelse og som ikke har mentale 
problemer, vil kunde få denne meget ”for-
tidlig-udviklede” terapi. 
   Men Mark Pritchard fra det konsevative 
parti  har rejst krav om en efterforskning af 
trustens beslutning, og hans kollega Andrew 
Percy  er enig: det er nødvendigt at klarlægge 
"adnkronos". 
 

*** 
 

Dialog 
  ” Jeg synes her er så stille på mailen. Er det 
stilhed før stormen? - skønt jeg synes, der har 
været masser af storm rundt om på kloden. 
Men medierne skøjter som sædvanligt lige 
hen over det.” 
 

 
Trusler og oplevelser fra den muhamedan-
ske verden har overgået fantasien. Imens 
sidder de på de bonede gulve og snakker. 
Svar 

Gertrud Galster 
 
   ”Ja, der har nu også været rungende stilhed 
ind imellem inden for den senere tid - set med 
mine øjne, for jeg finder næsten ikke noget af 
det, der interesserer mig: sammenstødet mel-
lem kulturerne. I stedet for snakkes der utro-
ligt meget partipolitik, både på hjemme-
fronten og ude i verden, og det blander jeg 
mig ikke gerne i.  
   Trykkefrihedsselskabet har lige fejret ti år, 
som du ved, men jeg har svært ved at se no-
gen fremgang eller ny indsats. Jeg tænkte 
endog på, om jeg skulde nedfælde denne tan-
kerække:  
   Foreningen kunde have nået en meget stør-
re bredde, hvis den havde givet nogle af de 
mindre kendte anti-islam-kendere og ak-
tivister et lille klap på skulderen som opmun-
tring i stedet for altid kun at fremhæve deres 
egen begrænsede personkreds og deres bøger 
og derved holde andre ude eller undertrykke 
dem.  
   Der er faktisk temaer, som betyder enormt 
meget ude i samfundet, men som forties på det 
groveste. De bør klarlægges og forklares or-
dentligt helt ned til grunden og således i mø-
degås. De er en vigtig bestanddel i den globa-
le nedbrydning af vort samfund. 
   Der må da være nogle af vore dygtigste 
journalister og forfattere, der kunde prøve at 
kikke på det. Hvor er de henne? End ikke de 
dygtige svenske Julia Cæsar rører på sig. 
 (- eller underkues også hun?). 
 
Svar tilbage 
   Jeg tror, vi skal holde os fri af den etable-
rede medieverden. Også de er under pres. 
   Jeg ser ikke andet, end at vi må opfinde en 
ny strategi. Trykkefrihedsselskabet har sat sig 
uden for samfundet for  mange år siden. Vi 
kan ikke bruge dem til noget. De kan ikke 
flytte noget – gør heller ikke forsøg på det. 
Ingen intellektuelle har fat i den rigtige ende, 
og vi få intellektuelle, som stadig er her, må 
selv på banen. 
 

*** 
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http://www.dagbladet.no/2015/03/19/nyheter/inne
nriks/hatkriminalitet/38296826/ 
  
Oslo-mann fikk 15 000 i bot for å spytte på 
hijabkledd kvinne. 
 
   Hvornår får vi erstatning for at blive over-
faldet eller tilråbt med betegnelsen ”luder”? 
 

*** 
 
Trykkefrihedsselskabet 
   Vi skal passe på med at bekrige hinanden, 
vi på højrefløjen. Det har vi ikke råd til. Der 
er brug for alle kræfter. Men når det er sagt,  
så har dette trykkefrihedsselskabet skuffet og 
det lever sit liv uden for fællesskabet med 
meddkombattanter. 
   Vi troede, at selskabet ville kæmpe for Dan-
mark til alle danskeres  bedste, men det er en 
klump sammenspiste  og selvpromoverende  
mennesker, der lever i deres egen æggeskal, 
hvor de applauderer sig selv og hinanden. 
    

*** 
Tavistock 
   Mentalhygiejnebevægelsen brugte (bruger?) 
tavistock-hjernevask. Alle tavistock-teknikker 
har ét eneste mål: At nedbryde den enkeltes 
sjælelige styrke og gøre ham hjælpeløs over 
for påvirkning og indoktrinering. Enhver tek-
nik, som egner sig til at nedbryde familie-
enheden og de af familien indprentede tanker 
om religion, ære, fædrelandskærlighed og 
sexuel adfærd bruges af tavistock-udøverne 
som våben til at kontrollere masserne, - til at 
gøre dem til ukritisk modellervoks. (Man 
skulle snart høre om velfungerende menne-
sker, der på firmaers ”psykologkurser” brød 
totalt sammen.) 
   Tavistocks stifter, Rees, blev første formand 
for WFMH. Han opfordrede til konstant pro-
pagandapres på universiteter, skoler, kirker, 
lægevidenskab og medicinstuderende, tjene-
stemænd og fagforeningsledere: ”Vi har gjort 
nyttige angreb på en række professioner. De 2 
letteste af dem er naturligvis lærerprofessio-
nen og kirken. De 2 sværeste er retsvidenskab 

og medicin. Hvis vi skal infiltrere andre men-
neskers erhverv og sociale tiltag, tror jeg, at vi 
må infiltrere de demokratifjendtlige og orga-
nisere en slags 5. kolonneaktivitet. 
PAS PÅ TAVISTOK MODELLEN 
En kommunistisk model til at nedbryde 
samfundet. 
(Se side 4, ”I fodsporet af Bader Meinhof”) 
 

*** 
 
  Den Europæisk-Arabiske  dialog 
Havde vi glemt det? 
   På det første møde erklærer begge parter, at 
de var indforstået med at arbejde på fred og 
sikkerhed i overensstemmelse med målene og 
principperne i FN´s pagt. 
 
  Begge parter fremlagde deres synspunkter 
vedrørende Palæstina-spørgsmålet og krisen i 
Mellemøsten. …Parterne erkendte, at ”en 
løsning af Palæstina-spørgsmålet på grundlag 
af en anerkendelse af  det palæstinensiske 
folks legitime rettigheder er en afgørende 
faktor for opnåelse af en retfærdig og varig 
fred”. 
 
(Læg mærke til, at forhandlingerne foregår 
mellem Europæere og Arabere. Israel 
bliver ikke spurgt.)(Læg mærke til, at 
Palæstina ikke har olie!!!!!). Men det 
centrale punkt er Palæstinaspørgsmålet. 
Der er altså en skjult dagsorden. 
 

*** 

FRA  
Le Monde secrete de Bilderberg 

”Verden styres af helt andre personligheder, 
end de mennesker  forestiller sig, hvis øjne 
ikke kigger bag kulisserne”. 

 

Udbred 
dette!!! 
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Platuglen 

 
 
 

 
Føj! Det ord må ikke nævnes. 

 
*** 

 

Flyulykken er fuld af hypoteser, 
bevidste løgne og trossnak 
Gertrud Galster 
 
   Det mest interessante ved flystyrtet i de 
franske alper er den enorme indsats for at fin-
de en plausibel forklaring. Alle mulige syns-
punkter og hypoteser kommer frem. Det er 
som om alle skal hytte deres eget skind og 
/eller have deres hypotese godtaget. Men be-
viser glimrer med deres fravær. Hvem har vi 
tillid til? Hvem skal vi tro? 
 
   Vi er vant til, at mord og lignende krimi-
nelle gerninger, af hensyn til nogen(?) for-
klares i massemedierne som psykiske brister 
hos gerningsmanden. Således også her. 
   Flyselskabet "Germanwings" og dets mo-
derselskab "LuftHansa" har interesse i at kun-
ne fralægge sig ethvert ansvar for pilotens 
eventuelle sygdom og/eller manglende psyki-
ske balance. Et ansvar som let videreforplan-
tes globalt til Tyskland, deres politikere, be-
folkning, medicinske og tekniske verden, de-
res ry, deres ære...... 

    Denne  hypotese er uendelig vigtig. For de 
efterladte (ikke mindst forældrene til skole-
eleverne),  betyder det, at alle, der kunne have 
det mindste ansvar for flyulykken, bliver 
befriet for en skyld, som kunne nage de efter-
ladte resten af livet. 
   Det gælder altså at finde bevis for, at det er 
pilotens skyld og hans alene. Kun han kunde 
vide, hvordan det stod til og hvordan han 
havde det.  
   Angiveligt skal man i pilotens hjem have 
fundet psykiatrisk medicin. Er det i sig selv et 
bevis på, at manden led af psykiatrisk syg-
dom? Som indicium er det vigtigt! Men der er 
også psykiatere som uddeler alt for mange 
piller som en løsning på alt muligt, og endelig 
er der mennesker, der kan forledes til hvad 
som helst for penge. Også blandt højtuddan-
nede agtværdige mennesker. Også blandt 
psykiatere. Almenheden ligger ubegrundet på 
maven for dem. 
   Piloterne ved "Germanwings" er til læge en 
gang om året. Har man ikke i lægeverdenen 
moralsk melde tjeneste til sine kolleger, hvis 
en patient udgør en risiko for andre menne-
sker gennem sit erhverv?   
   En hypotese går på, at piloten var konver-
teret til islam. Behøver hans omgangskreds at 
vide det, eller er det bare en formoding og en 
tro? Ser visse muslimer ham bare som en helt, 
der i dag hygger sig med 72 jomfruer i Allahs  
himmel? 
 

*** 
 
At redde bådflygtninge 
   En ting er at redde dem ud fra menneskelige 
synspunkter, men hvorfor skal de 
transporteres til Europa? Var det ikke lettere 
at vende båden om og sende dem tilbage? Er 
der en skjult dagsorden her? Hvem har 
interesse i at indsluse flygtninge i det 
omfang? 
 

 

Nedbrydning 
er nødvendig, 
for at der kan 
opstå en helt 
ny 
mennesketype! 

Hvem snakker 
om 
konspiration? 

I alle krige 
tjenes der 
penge. 
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”Nej sådan er de ikke alle sammen”. 
 Rigtigt. Men sådan er islam. 
”De er ganske få” 
Nå. Det kan vi sandelig høre, når vi lukker op for TV. Hele den islamiske verden 
brænder af had og i særdeleshed had mod Vesten. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansvarlig redaktør 
Åse Clausen Bjerg  
                           
 

 

 
WWW.aaseclausenbjerg.dk 

Den Ukorrekte Avis 
 

 
 
 
 

Vi vil bekrige 
den rådne 
vestlige 
verden. 
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