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Da freden brøt løs i mai 1945, var den norske befolkningen i ekstase. Men frigjøringen ble ikke en gledens tid
for alle. Noen ville komme seg unna nederlaget ved å flykte fra landet.
Denne boken tar for seg norske nazisters flukt og emigrasjon til Argentina etter annen verdenskrig, og setter
disse flyktningene i sammenheng med hele den europeiske nazi-flukten til Argentina.
En fascinerende bok som viser at også nordmennene i Argentina hadde tett kontakt med krigsforbrytere og
andre kollaboratører fra andre deler av Europa i årene etter krigen.
DinNettAvis, utenlandske og norske nyheter. Trumponomics og nye eller gamle politiske strømninger? Kjell
Gunnar Bleivik 8 desember 2016. Her er omtalen av Anne Kristin Furuseths bok: ”Norske nazister på flukt”
Ut fra innholdet i denne boken vil jeg herved be de menneskene jeg tipset. Oljekrisa slipper ikke taket
Ledigheten falt i april, men oljekrisa slipper ikke taket, skriver Hegnar.no. Verden forandrer seg. Statoil
investerer 40-55 mrd. kroner. 2. verdenskrig Oppgave om andre verdenskrig. Tar for seg svært mye, inkludert
invasjonen av Polen, Operasjon Barbarossa, Pearl Harbour og krigen i Norge. Yousef Assidiq (27) ble en del
av et ekstremt miljø etter bare én uke som muslim.

1892: De Norske Jernbaneforeningers Forbund stiftes den 20. november. 1895: Forbundet står bak
opprettelsen av Norges Jernbanefunksjonærers Gjensidige Brannkasse. Når noe høres for godt ut, til å være
sant, så er det ofte det.
Det stemte også i dette tilfellet. Jeg unner mennesker på flukt disse kronene, uten å blunke. Stedfortredende
utenriksminister til Trump: Ikke del Jerusalem Jewish News, oversatt av Thor Evje 2017.05.17 Før USAs
president Donald Trumps besøk i Israel og 50. 2 dager til juleferien Har opplevd litt av hvert i livet på godt og
vondt, og har etter mange år med rus og psykiatri endelig begynt å komme med til hektene igjen. Visste du at
98 prosent av oss krysser anklene i tannlegestolen når vi skal få bedøvelse? Slik er vårt kroppsspråk

