
1 
 

Page 1 of 8 
 

Investeringer i Norge og pensjonsfondet utland. 

Noen politikere tar til ordet for mere bruk av dette fondet innenlands. 

Om man bygger noen veistumper, flere hospitaler, skoler osv., så vil 

ikke dette demme opp for den pågående produksjonsbegrensningen, 

som er og har blitt ett resultat av sosialismen, lønn og avgiftspolitikken.  

Det er ingen politikere som vil klare å administrere en sådan revolusjon 

som vil klare å konkurrere med Asia, Afrika og Sør Amerika. Investorene 

flytter og har flyttet ut.  Hvor ble det av skipsrederne og de norske 

sjøfolkene? 

Det er heller ingen politikere som vil fortelle sine landsmenn om hvor 

det ble av Pensjonsfondet Utland.   

Man skal være nokså naiv, den som tror at dette er realverdier, som kan 

tilbakeføres til Norge.   Den dagen behovet er til stede for å fremme 

krisetiltak i Norge, må man regne med at det som vanlig blir 

pensjonistene.   

De industriherrene og forvalterne, som driver sin industri i utlandene, 

og med hjelp av disse pengene, vil selvsagt bli de første til å nyttiggjøre 

seg det som måtte forefinnes i utlandet. 

Hvem ellers?  Hvorfor skulle de flytte penger og bosted til Norge i disse 

eventuelt nye krisetider?   

Hvor er handelsflåten?  Hvem er klar til å frakte varer til land som ikke 

lenger har penger til å betale med.   

Den norske folkesjela belyses best i TV-serien ”Evig heder”, 

dokumentarene om NOTRASHIP og sjøfolkene fra 1ste og 2ndre 

verdenskrig.   
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Sammenligninger kan altså gjøres til NOTRASHIP, om ikke akkurat det 

samme, så beviser historien, at en hvis skepsis eller paranoia 

vedrørende fremtiden ikke er å forakte.  

Det er mange parametere som spiller inn, men de mest enkle 

forklaringene er at investeringer i papirer er og blir verdiløse i dårlige 

tider.   

Man bør eie fabrikker, landområder i produksjon, handelsflåte, viktige 

deler av andre kontinenter, som kan gi reelle inntekter via 

bytteeffekten.  

Pensjonsfondets 0, 5 % oppkjøp av aksjeporteføljen i en bedrift som 

eies av utenlandske selskaper, er utenfor norsk kontroll.  Slike selskaper 

har lett for å forsvinne når tidene forandrer seg. Norske penger er 

fordelt i 10-tusener av selskaper, med en norsk portefølje under 0,5 %.  

Noe å tenke over. 

Edle metaller er ikke å forakte, om kan holde sikkerheten på ett 

akseptabelt nivå.   

Gullprisen har jo steget lineært det siste året og har hatt en større 

avkastning enn de omtalte papirverdiene, på sikt. 

10.10.2010. Atlantida.   

Så er fredsprisen blitt utdelt fra Den Norske Nobelkomite.  Det 

internasjonale mediet i vårt satellittområde har ikke kommentert dette.   

Kun noen få aviser har kommentert begivenheten med noen få linjer. 

TV og Radio har liten interesse fra nyhetene fra Norge.  Nobelprisene fra 

Sverige har derimot vært mye omtalt. 
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Vesten er den del av verden som sliter med mye innvandring.  

Forurensningen fra den kjemiske industri og bruk av kjemikalier og 

genetisk materialer i matproduksjonen, har gitt bekymringer.   

Bruken av antibiotika har også kommet ut av kontroll.    

De siste 3 årene har vesten blitt mindre viktig for det internasjonale 

samfunnet.  (The World Government). 

For dem som har adgang til en globus, med alle verdensdeler i samme 

målestokk, kan fort se at Afrika er dobbelt så stort som Syd-Amerika. 

Videre kan man betrakte Asia dvs. Russland, Japan, Australia, Indonesia, 

India, Pakistan, Filipinene, Indre-Østen med flere, og etter en hurtig 

kalkulasjon av arealer og folketall, ser man fort at det ”rike” Vesten 

består kun av USA, Europa og Skandinavia.   

Det er ikke rare greiene, og det eneste som gir utslag på den 

omdiskuterte realverdien eller økonomien, er det negative gjelden og 

verdier i papirer. Eksporten av varer er utelatt fra regnestykket i og med 

at den blir for liten, i forhold til andre kontinenter.   

Folkesjela i Vesten vil ikke innrømme at noen parametere mangler for å 

gi formelen fornuft og verdi.   

Venezuela og Bolivia har allerede fjernet US dollar som betalingsmiddel 

ved import/eksport landene seg imellom.  De bruker Sucre. 

Kina med sine 2500 billioner US Dollar i valutareserver (helt sikkert 

mere), kontrollerer kursen på den kinesiske valutaen Yen.   

Brasilianske Reais er allerede nede på 1,68 Reais/USD.  I 2005 var 

kursen 3,17 Reais/USD.   
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Finansministeren i Brasil sa den gangen at en real skulle bli lik en dollar 

om noen få år.  Det ser ut som om han vil få rett.  Jeg kan ikke se at det 

er til noen fordel for Brasil. 

Som tidligere beskrevet, så har Kina i sine interne radiosendinger, 

regelmessig informert sine landsmenn om at Kina skal gjøre seg helt 

uavhengig av Vesten.   

Det gjør de nå også med å kjøpe opp vestens bedrifter, og produsere 

sine egne varer for eksport til det internasjonale samfunnet og til sine 

egne behov i Kina.   

Kineserne er nå i stand til å bestemme sine egne inntekter og vesten blir 

egentlig de nye gjeldsslaver.   

Vi må ikke glemme at 90-årene var tidsepoken da Vesten gjorde det 

samme i Kina.  De flyttet sin know how og industri til den billige 

arbeidskraften i Kina, i den troen at de skulle fortsette å kontrollere 

dette. 

Nå har kineserne overtatt kontrollen, samtidig som Afrika og 

ONASUR/ALBA har utvidet sine avtaler med Kina.   

Den siste konferansen mellom alle de afrikanske landene konkluderte 

med at den vestlige kapitalhjelpen, benevnt som u-hjelpen, hadde hatt 

liten betydning for å fjerne fattigdommen.  De besluttet ifølge en ny 

signert avtale, at fremtiden skulle sikres med handelsavtaler med Asia 

og Latin-Amerika.  

Det har nå blitt gjentatt i det vide og brede, men det ser ut til at Vesten 

har mistet fatteevnen, og tydeligvis, som i følge tidligere historie, må 

lære alt den harde veien. 
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Man må belage seg på at Vesten vil komme inn i en tidsperiode med 

uroligheter (religionsrelatert), som en følge av de siste års politiske 

utskeielser.  

Nazismen ligger på lur og venter på sin sjanse, mange av disse er 

allerede i militær uniform.   

Muslimene har allerede vist sin styrke, og de vil øke sine bestrebelser på 

oppfylle koranens ønsker.   

Den moderne amerikanske våpenteknologi har vist seg ubrukelig 

overfor de ekstreme utøverne.  

Gå gjerne tilbake til 1930-årene og den spanske borgerkrigen.   

Der vil man lese mye om menneskehetens skjulte egenskaper, som 

fremdeles helt sikkert fremdeles er på nivå og sikkert vil eskalere, om 

noe tilsvarende skulle skje i dag.  

Så er spørsmålet, hvor lenge vil EU vedvare?   

Det er mulig at Kina kommer til å redde økonomien i EU, men da må 

Vesten lære seg å vise respekt overfor andre kulturer og politikk! 

10.11.2010. The president of Brazil, Lula is presenting his new banking 

system, including the Pan American Bank and the Central Bank, all with 

main offices in Brasilia.  A lot of changes will strengthen the economic 

system of Brazil. 

06.11.2010. Norge ble i går igjen annonsert som det beste landet å bo 

i.  Jeg var på den Brasilianske Ambassaden i Montevideo for å ordne 

med derivater fra det brasilianske byråkrati, da de gå meg en kopi av 

faximilen.   
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Senere ble det i andre aviser lest kommentarer om at det måtte være 

resultatet av ett styre basert på ett mindretallsdemokrati.  Mulig de 

mente at det var det eneste landet i verden som ble styrt av 

mindretallrepresentanter i regjering.  Man måtte sammenligne med 

militære styrer for å finne noe lignende. 

Opplysningene fra norske politikere med parametere i 

utregningsmodellen til FN, ble ansett som ukontrollerbare for andre 

lands regjeringer.   

Latinamerikanerne skjønner ikke at folkets rikdom regnes etter 

individenes store banklån og livsvarig gjeld.   

På de direktesendte TV sendingene fra møtene i ONASUR blir nå 

gullprisen, eller den mere jordnære produksjonen av mineraler, energi 

og landbruksprodukter regnet som det nye grunnlaget for beregning av 

ett lands rikdom i forhold til for eksempel vestens beregningsmetoder, 

der hvor USA med verdens største gjeld, blir regnet som verdens største 

økonomi.   

(Gå via en søkemotor til NBIM, Norges Bank Investment Management, 

Ord og uttrykk.  Der vil dere finne 14 sider med alfabetisk ordnede ord 

og uttrykk med forklaringer.  De beviser at økonomisk kriminalitet ikke 

lar seg kontrollere på dette nivået.) 

Ja, slik kan det gå når mennesket blir skikkelig hjernevasket over tid.   

Men resultatet er at kolonimaktenes verdensherredøme de siste 500 år 

(200 år), har tatt slutt.  

Nå har de s.k. u-landene tatt over og de bestemmer også utviklingen. 
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Tar jeg ikke helt feil, så vil handelsavtalene mellom ONASUR, Afrika og 

Asia fortsatt omhandle billige produkter, det være seg mineraler, energi 

og matprodukter, til avtalte priser, mens vesten får kjøpe varer til den 

dyreste prisen, om de vil ha noe.   

De må i alle tilfelle stille seg bakerst i køen. Dette er referert fra de 

tidligere omtalte møtene mellom de nevnte kontinentene.  

Journalistene i vestens aviser skriver noe annet. 

Statsminister Jens Stoltenberg har og vil fortsatt føre Norden inn i ett 

uføre mens økonomene og forvalterne styrer oljefondet inn i de 

prosjektene de selv har fordeler av og kan utnytte senere.   

Du kan gjerne sammenligne med Kølafondet etter 1. verdenskrig og Det 

Hemmelige Notraship fondet.   

Notraship ble styrt av skipsreder Øyvind Lorentzen.   

Han tok med seg gullbeholdningen fra Norge og alle nødvendige 

fullmakter fra den norske regjering da han forlot Norge i 1940, sammen 

med kongen og diverse regjeringsmedlemmer.   

Han beholdt også mesteparten av Notrashipfondet etter krigen i 1945. 

Ingen vet egentlig hvor det ble av.  Regnskapene ble borte for 

allmenheten.  Statsminister Gerhardsen og Arbeiderpartiet var viktige 

aktører i denne kriminelle aksjonen.  

 Vi må heller ikke glemme at 140 millioner norske kroner var innbetalt 

av den engelske stat, for utbetaling til sjøfolkene, mens sjøfolkene 

hadde seilt inn noen milliarder i verdier for skipsrederne, som selvsagt 

gjorde seg rike på krigen og mulighetene etter krigen.   
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Det samme gjorde bøndene, de solgte sine produkter til tyskerne mens 

sjøfolkene ble tvunget til å arbeide for rederiene.  De tilbakeholdte 

lønninger og pensjonsinnbetalinger ble altså overtatt av staten ved 

statsminister Gerhardsen og skipsreder Øyvind Lorentzen. 

Vel, nok om det, Norge blir bare mere og mere upopulært 

internasjonalt.   

Playboypolitikerne blir kommentert som de reisende ”forståsegpåere” 

med det berømte pensjonsfondet, som ingen skjønner noe av.  De 

ansatte på den brasilianske ambassaden hadde ikke forståelse for 

denne nyheten, de kunne ikke tenke seg å flytte nordover. 


