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"Jeg elsker nordmenn!" sa Reichsfuhrer-SS Heinrich Himmler under sitt besøk i Norge i 1941. Fra 1940 til
1945 brukte hans SS-organisasjon store ressurser for å rekruttere nordmenn til tjeneste som soldater, politifolk
og vaktmannskaper. Nordmenn ble betraktet som en rasemessig ressurs, og SS ønsket bl.
a. å bygge opp et lojalt "statsbeskyttelseskorps" som skulle utgjøre ryggraden i det fremtidige Storgermania.
SS' rekruttering av nordmenn knytter på en ny og oppsiktsvekkende måte det norske okkupasjonsregimet til
Holocaust og rasekrigen i øst, og til Himmlers fremtidsvisjoner om et raserent Europa. "Himmlers Norge" vil
gi leseren et nytt syn på sentrale sider ved okkupasjonshistorien.
Forsoning etter 2.
verdenskrig: NS-BARN SOM FORSØMT GRUPPE I ETTERKRIGSTIDENS NORGE. Grosås
Retreatsenter, Iveland, 8-10 juni 2012. Referat fra forsoningsmøter: arier, folk som snakket indoeuropeiske
språk og flyttet inn i Armenia, Afghanistan og Nord-India for ca. 3000 år siden. Iran betyr ariernes land. Etter
hvert oppløses Legionens Hovedstab (10. desember 1941) på grunn av Heinrich Himmlers tjenesteordre om at
alle frivillige skal underlegges Waffen-SS. Alltid oppdaterte nyheter innen innenriks- og utenriks, politikk,
finans, sport, kultur samt mye annet. Døpes i Tors navn. Tore Tvedt forlot kone og barn for snart tyve år siden.

Siden har han dedikert all sin tid til Vigrid og kampen for et etnisk rent Norge. De norske frontkjemperne –
hva litteraturen sier og veien videre. av Ivo de Figueiredo. I årene 1941 til 1945 lot omkring 6000 nordmenn
seg verve for å delta i. Den ariske fektevirtuosen Reinhard Heydrich knuste iskaldt alle rivaler og utryddet all
motstand mot nazismen. På toppen av karrieren kom han med ideen. Motstandsbevegelsen slipper den første
av minst to reklamefilmer for den kommende demonstrasjonen i Fredrikstad den 29. juli.

