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Oversiktsskisser
av Jørgen Høgetveit
Babels tårn (Bilde t.h. fra NYT i Natten”) har spredd sin
kultur gjennom alle de store verdensmakter fram til Romerriket som gikk under, men som skal komme igjen i endetiden.
Ved Guds hjelp må vi hindre Norge å bli sugd inn i det.
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3

Forord
Norge ble kristnet fra flere kilder — som gikk både i
østerled mot Midt-Østen hvor antagelig kristningskongene (Ynglingsætta) stammet fra — og ute i fra havet i
vesterled og England og øyene. Både Snorre og Thor
Heyerdahl mener ætta kom fra Aserbajdsjantraktene
hvor det den dag i dag bor et folk som heter Udinfolket.
Her ble den første kristne kirke bygd. I disse traktene
ville en nok også finne folk fra 10-stammers riket som
ble bortført fra Israel til Ninive og flyktetet videre nordover da byen falt. Udinfolket ble presset nordvestover
fra Kaukasus da romerne angrep den veien rundt år 400.
De kom via sakserland til Sverige og slo seg ned i Sigtuna.

Ellers anbefaler vi å klikke deg inn på www.
Kommentar-Avisa.no som har mye stoff om
Bibel og Grunnlov.
Bestiller du bladet LYS m. Morsdagsheftet på
24 s., får du 5 nr. i året for kun kr. 175,- med
mange artikler om disse o. a. tema.

Bestill hos: AKF/Krossen Media
Pb. 196 4734 Evje Tlf.: 379-31053
E-mail: Akf-evje@online.no

Mye av tiden var folket vårt både i gammel tid — rundt
år 1000 e. Kr. — fra Olav Tryggvason, Olav den Hellige
til kong Sverre — men også i kamp med det romerske
riket og kirke — og det fortsatte også inn i nyere tid. Du
finner god dokumentasjon på det i litteraturen vi lister
bak i dette heftet. Bjørnson fant det så sentralt at han tok
det med i nasjonalsangen: ”Fra det høye Sverre talte,
Roma midt imot,-”
Romerkirken fikk makt igjen i landet vårt så smått fra
ca. 1100, tappet og undertrykte folket vårt fram til reformasjonen i 1521 (Worms) hvor kongen av Danmark —
Norge var til stede og ble overbevist om at Luther hadde
rett. Han innførte evangelisk — luthersk tro i 1537. Pavemakten ved erkebiskop Olav Engelbrkstsson ble jaget
av landet og Nidaros. Bispesetet man nå vi opprette for
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Supplerende lesning:
”Går den norske kirke mot ROM?” av tidl. prost
Stein Henriksen på AKF/Krossen media kr. 45,”Kampen om rettferdiggjørelsen og Leuenberg
Konkordien” av tidl. prost Stein Henriksen på
AKF/Krossen Media kr. 45,”Moskva Rom. Fjorten epistler om verdenpolitikken —–” kan søkes opp på internett
”Kong Sverre” Fredrik Paasche, Ascehoug
1948
”Fra Babel til Babel” hefte av Jørgen Høgetveit
på AKF/Krossen Media kr. 45,”The Two Babylons” Alexander Hislop, Chick
pub. USA.
”Bibelens vei og betydning i nasjonenes liv” av
Jørgen Høgetveit, AKF/Krossen Media 1998.
Viktige bøker for å forstå Norges arv og kampen
vi står i — finner du mer om på s. 26-27.
——–>
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preses i DNK! Ut fra hvilken hensikt?
Mye av denne historikken er forsøkt skjult til stor skade
for vårt folk — som derved er lett å forføre på nytt under
romerkirkens vranglære og åk. Den som ikke vil eller
kan lære av historien, er dømt til å gjøre dens feil om
igjen.
EU er en del av det systemet i vår tid. Olav ValenSendstad skriver glimrende om det marxistiske system
fra Moskva og det katolsk—facistiske system fra Rom i
heftet ”Moskva-Rom” og advarer på det skarpeste å ha
noe med dem å gjøre. Se bak i heftet.
Skal man makte å føre oss ut av friheten og inn i disse
systemene i kirke og samfunn — må Bibel og Grunnlov
ødelegges — noe man er godt i gang med. De sterkeste
motstandkreftene ligger ikke i politikken o.a. sammenhenger, men i vår åndelige basis med Bibel og
Grunnloven som forankrer oss i i den ”evangelisk —
lutherske” lære, som vi fikk i 1814 — og lekfolket arbeid og forkynnelse. De som bygde landet i det nittende
århundre som bl.a. Hans N. Hauge, O.G. Ueland til Jørgen Løvland, bygde på denne arven. Du kan lese om i
dette bak i heftet. Derfor er disse angrepene på Norges
basis så uhyre farlige og må stoppes.
***
På bakgrunn av kronikken til Inge Lønning i Aft. som
undertegnede behandler i artikkel nr. 2 i dette heftet, har
Lars Arne Høgetveit skrevet en artikkel om temaet om
temaet og oversendt Stortingets presidentskap m. fl. og
200 aviser i håp om å kunne påvirke utviklingen i riktig
retning fram mot 2014.
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Fedrenes lange
kristningshistorie fordunklet?

Når man har merket seg og forstått det overfor siterte, bør man lese sakte videre hans sterke advarsel
som kom i 1952:

Av Jørgen Høgetveit i www.Kommentar-Avisa.no

"Så lenge de protestantiske folk kjenner seg bundet
til sin historiske arv, tradisjon, kristendom og kultur,
kan disse innflytelser og den megen forvirring ikke få
nevneverdig betydning. Helt annerledes blir det fra
den tid disse folk åndelig og mentalt taper kontakten
med sin fortid. Da dukker ikke bare Moskvas og
Roms "5te-kolonner" opp i ly av den politiske og religiøse frihet (som de selv er svorne fiender av), men
deres ideer og idealer søkes omplantet i vår jord " både på det politiske og det kirkelige område. Og
han fortsetter: "Med den ateistiske materialistiske
kommunisme og sosialisme kryper den byråkratiske
allmaktstanke og diktaturtendens inn i våre folk, og
på bakgrunn av den "modernistiske" teologis fornektelser av grunnleggende kristelige sannheter, kryper den romerske kirketanke, det romerske kirkebegrep inn i de protestantiske kirker - hvilket var
umulig om evangelisk kristendom var levende." (uth.
av red.)

Hvorfra og hvordan inntok kristendommen Norge.
Har vi fått vite hele sannheten om våre røtter til Kaukasus og Midt-Østen, ja endog til jødene og den lange
kampen mot Romer-riket i øst og vest – riket som nå
kommer igjen? Etter profeten Daniel skal Romerriket
vokse seg sterkt igjen – men til slutt knuses av Guds
rike. (Daniel 2,34 – 35 og 7, 27)

Våre røtter og stadige kamp med Rom
Jeg har jo lest store deler av Snorre, og etter som årene
går, er interessen for historie økt og ikke bare om egne
familiære røtter – men ikke minst mitt folks røtter – og
spesielt våre kristne røtter som man nå om dagen hogger
over med stor lyst.
Påvirkning som vikingene fikk ved sine herjetokter mot
Europa og spesielt mot England og Skottland, er vel
kjent, mens påvirkningen mot Midt-Østen er mer eller
mindre fortiet – selv om det er tydelig at de må har vært
kraftige.
Som en sammenfatning allerede nå – synes våre forfedre underlig nok å ha vært i en sammenhengende
kamp mot Romerriket fra sitt opphav i Midt-Østen i
øst og til de møter de igjen i Vest – akkurat som jødene igjen og igjen var i konflikt med de store riker
inntil Romerriket nærmest utslettet dem i år 70 og
140 etter Kristus. Det uhyggelige keiserdømmet var i
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Olav Valen Sendstad skrev utkastet til "Kirkens
Grunn" som ble lest fra alle prekestoler i 1942 da prestene la ned sine embeder i protest mot nazimakten i Norge. Jeg lytter gjerne til slike folk og hva deres klare tanker bringer til torgs også om fremtiden. De tenker "vidt
og langt" ikke "kort og trangt". Man bør lytte til slike
røster i tide. Når alle forstår situasjonen, er det ofte for
sent.
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Under finner du noen korte sitater som
utdyper hvilket grunnlag
Norge bygger på.
Om det protestantiske (evangelisk – lutherske) hus
Om dette huset sier Olav Valen-Sendstad følgende i
heftet "Moskva-Roma, Fjorten epistler om verdenspolitikken og det 20de århundres motrevolusjon.": "Å komme over i den protestantiske verden fra de to nevnte er
å komme til en helt annen verden. Det er å komme over i
den prinsipielle individualismes verden, hvor det enkelte menneskes religiøse tro, intellektuelle overbevisning, samvittighetsfrihet, dyktighet, initiativ og innsatsvilje er grunnverdier som det våkes over. Som følge av
denne grunnleggende individualisme blir det politiske
ideal, demokratisk, sosiologisk sett svarende til at det
kirkelige ideal ligger i det alminnelige prestedømme
og de frie nådegavers utfoldelse.
I økonomisk henseende vil den individuelle eiendomsrett og en prinsipiell privat-kapitalisme alltid
komme til å bli et korrektiv mot ekstrem sosialisme og
kollektivisme. Både i Norden, i det vestlige kontinentale
Europa, England og USA ser man" - at Europa finner sin
egen vei "Velferdsstaten" " i forhold både til kommunismen (Moskva) og fascismen (Rom)." (uth. av red.)

——–>
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de siste årene styrt av keiser Hadrian som også bygde den store muren tvers over England (i Vest), dyrket homofilien og kom i voldsom konflikt med jødene
og druknet jødeoppstanden i blod. Han knuste Jerusalem og stengte jødene ute fra byen. Han var en
stordyrker av Zevs og laget store idrettsleker og tok i
den anledning navnet Olympos! Zevsalteret ble senere tatt av tyskerne fra Pergamon — der hvor satan
har sin trone (Joh.Åp ) og plassert i Berlin i 1933 da
Hitler fikk makten. Vi glemmer heller ikke Inkvisisjonen og 30 års krigen som katolikkene førte mot
reformasjonens folk i 30 år og slaktet ned den tyske
belfolkningen fra ca. 18 millioner til ca. 6 fra 1618 til
1648.

Romerriket i øst
Men romerriket trengte ikke bare vestover – men også
østover og truet på firehundre-tallet folkeslagene som
bodde oppover ved Svartehavet – mot det Kaspiske hav
og Kaukasus. Ti stammers riket av jødene var jo tatt av
herskeren i Ninive ca 750 f.Kr. og ført øverst opp i Kaldeerriket langt nord for Babylon. Da så Ninive gikk under – ca. hundre år etterat profeten Jonas hadde redet
dem – trakk jødene videre nordover langs de store elver
og spredte seg over store områder som man i dag ikke
har noen skikkelig oversikt over. Men i Aserbajdsjan var
det tydeligvis folk som dyrket jødenes Gud. Heyerdahl
skriver om at der finner vi også den første kristne kirke.
Her bodde og bor Udinfolket – og antagelig er det herifra han kom denne høvdingen som i Norden ble dyrket
som avguden Odin og kristningsætta, Ynglingeætta
stammer fra. Han skal under press fra romerne ha flyktet
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vestover til han kom til Saxerland hvor han satte igjen 3
av sønnene sine. Så sendte han kona foran seg til Sverige. Hun ble godt mottatt, og han kom etter og etablerte
seg i Sigtuna. Heyerdahl skriver i ”Ingen grenser”:
”Romerne kom til Aserbajdsjan kort tid etter at
Odin hadde forlatt sitt hjemland fordi han visste at
de (romerne) var på fremmarsj.” Deres felttog til
Kaukasus er dokumentert. Heyerdahl forklarer nøye
hvorfor Snorre nok har rett i det han sier om disse
reiserutene vestover til Tyskland og Sverige, osv.

Nordens reiser til Midt-Østen og Jorsal
Sverige kalles hos Snorre Svitjod og det store Svitjod lå
i Kaukasus ved Svartehavet. Aserbajdsjan var det første
landet som ble kristnet, og det ble bygd en kirke. Det er
underlig å se hvordan Tore Hund etter slaget på Stiklestad og hvor han var med å drepe Hellig Olav, reiste på
botsferd til Jerusalem og ligger begravd der. Halvbror til
Hellig Olav – Harald Hårdråde - flyktet også fra slaget
til slekt i Gardariket og videre til Miklagard hvor han ble
sjef for keiserens vaktstyrker. Han herjet ca. 70 byer i
Nord Afrika og sendte kapitalen til Gardarike. Sigurd
Jorsalfar for til Jødeland med mye mannskap og reiste
tilbake via Miklagard – i dag Konstantinopel. Og Olav
den hellige seilte på en av sine første ferder mot Jerusalem – men ble stoppet av at han så Olav Tryggvason –
hans fadder – i en drøm. Han sa han skulle snu og reise
hjem og innta Norge. Det gjorde han. Alt dette og mer til
forteller oss om mange og lange linjer og stort fellesskap
med Midt-Østen, Israel og jødedommen. Veiene måtte
være kjent og kanskje også et visst fellesskap i språkene
for at de kunne forså hverandre. Snorre har tydeligvis

8

Muslimmakten
har angrepet Europa og den vestlige sivilisasjon flere
ganger med hovedangrep rundt år 700 e.KR. hvor Karl
Martell slo dem tilbake ved Poitiers i Frankrike. Senere
stormet de mot Wien etter å ha fått fotfeste på Balkan
etter å ha erobret Bysants i 1453. Den Øst-Romerske
kirke og byen faller og raseres. Sofiakatedralen gjøres
om til moskè og munkene flykter med Textus Reseptus,
og de rette NT tekster kommer i Luthers hender og
danner grunnlaget for en sann Bibeloversettelse av
NT og dermed reformasjonen som reiser seg mot den
katolske vranglære, ofte alliert med muslimene.
(1421). (Se Stefans Zweigs ”Evige øyeblikk”. ”The Two
Babylons” A. Hislop er også nyttig lesning i denne sammenheng.)
Bysants fall ble begynnelsen til de store konflikter som
fremdeles herjer Balkan godt bakket av oljemakt fra araberverdenen og et ettergivende Vesten. Katolikker og
arabere har aldri hatt problemer i allianser mot den sanne tro som bl.a. i 2. verdenskrig på Balkan mot serberne.
Vi anbefaler også ”Bibelens vei og betydning i nasjonenes liv” av Jørgen Høgetveit, AKF/Krossen Media 1998.
En glimrende DVD kan du også bestille og få adressen
på ved å vende deg til oss.
Søk deg også inn på ”Moskva –Rom. Fjorten epistler
om verdenspolitikken og det 20de århundres motrevolusjon”. En glimrende oversikt av en av Norges dyktigste teologer: Olav Valen-Sendstad som også skrev utkastet til ”Kirkens Grunn” mot nasjonal-sosialismen i
1942.
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Inge Lønnings bidrag til ødeleggelsen
av ”rettferdiggjørelseslæren”
i Den Norske Kirke.
”Svært betydningsfulle var også arbeidene til en amerikansk og en tysk arbeidsgruppe. Den første kom med
arbeidsdokumentet "Justification by Faith" (1983), den
andre drøftet spørsmålet om de gjensidige lærefordømmelser på 1500-tallet i dokumentet
"Lehrverurteilungen - kirchentrennend?" (1986). Til
slutt, i 1994, kom det kanskje mest dyptpløyende og betydningsfulle økumeniske dokument noensinne, nemlig
"Kirken og rettferdiggjørelsen", med undertitelen
"Kirkeforståelsen i lys av rettferdiggjørelseslæren". Dette dokumentet har ikke, kanskje fordi den katolsklutherske samtalegruppen har hvilt siden 1991, fått den
oppmerksomhet her til lands som det fortjener. Det er,
som sagt, et svært grundig og interessant arbeid som bl.
a. bærer signaturen til vår egen Inge Lønning og til Hans
Martensen, tidligere biskop av København. Jeg kan selvsagt ikke i noen særlig grad komme inn på dette dokumentet her, men det er viktig, også fordi det selvsagt ligger i bunnen for det dokumentet som er vårt emne her,
nemlig "Felleserklæring om rettferdiggjørelseslæren",
som forelå i sin endelige utgave i 1997. Den ble godkjent av den Norske Kirkes kirkemøte i fjor høst.
Kilde: http://www.katolsk.no/artikler/rettferd.htm

C.Fr. Wisløff holdt også et glimrende foredrag om denne erklæringen på AKFs seminar på Solgry 1998.
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store geografiske kunnskaper.
Hvorfor lærer vi så lite om dette i våre skoler? Vi må få
mye mer viten og tenkning fra disse traktene enn vi har
fått til nå. Vi må lære å kjenne våre røtter – og ikke stues
full av fremmede og onde ideologier.

Kristningskongene av Ynglingeætta
Når man på denne bakgrunnen ser hva de norske kristningskongene hadde fra Midt-Østen og kanskje endatil
med islett fra de jødiske stammer, blir det uhyre interessant. De var altså blitt presset av romerne i øst som nærmet seg Kaukasus - og nå møtte de romerne igjen i
vest. Da er det kanskje ikke så rart at de gamle vikinger
satte i gang geriljavirksomhet mot katolikkene og den
romerske framrykking i Europa, det de kanskje oppfattet
som romervelde også i kirkene i England. Det de kanskje ikke var så oppmerksomme på, var at etter at englenderne hadde jaget romerne ut av England rundt år
400 – så ble landet kristnet helt utenom den romerskkatolske kirke av folk innerst i Middelhavet. (W. Churchill) Men ettersom de gjennom vikingeferder og handelssamkvem ble kjent med englenderne og bl.a kong
Albert med flere – ble de vunnet for kristendommen og
sørget for at Norge ble en kristen rettsbastion med
Mosterlov (1024) som kvittet seg med katolske innslag
fram til kong Sverre talte Roma midt i mot. Loven sa:
”Det første i vår lov er at vi skal bøye oss mot aust og be
til Kvite Krist,-”, men ikke makten i Rom! Men selv om
katolikkene var knekt i Norge, snek de seg inn med tiggerordenen på 1100-tallet og skaffet seg makt som de
etter hvert brukte til å sende Norge inn under Rom og
elendighet – helt til Luther kom og Danmark-Norge hev
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ut hele pavestyret fra landet i 1537. Grunnloven vi fikk i
1814, var tuftet på Sinailoven og gammel norsk kristenrett. Derfor het den også Restaurasjonen fordi det var
restaurering av denne gamle retten med røtter ned i
Ynglingeættta og Israel, Moseloven og Mosterloven. Vi
bygde landet med RETT LOV og ikke med u-lov – uten
bærekraft.
Språkmannen og forsker Kjell Aartun i boken ”Et
forskerliv i janteland” hevder sågar at norske runer har
fellestrekk med gamle semittiske alfabeter, ja, kanskje
jødiske skrifttegn. Mye annet kunne vært nevnt fra vår
historie. Der er våre røtter og vår arv som vi prøver å
glemme og fordunkle så godt det lar seg gjøre - så vi
kan bli fri fra Han som vil oss alle vel endog med Sitt
eget rettferdige blod. . Der er fedrene våre og hva de
stod for som bygde landet vårt til et Kristuslydig
land.
Norges konger har en lang kamp mot Romerriket –
som synes å stamme helt fra deres hjemland i øst – til
kong Sverre som ”talte Roma midt i mot” til protestantismen hev dem ut. Nå slipper vi fram de som kristningskongene bekjempet fra Rom, og muslimene som
trengte inn i Bysants og gjorde verdens største kristne
katedral – Sofiakatedralen - om til en moskè, samt at vi
utrydder store deler av etterslekta og oppløser ”det første
riket”, ekteskapet, med u-lover.! Så flyktet de lærde og
den Øst-Romerske kirke til Moskva som siden har hatt
hegemoniet. Vår sivilisasjon er på vei mot undergangen.
Maken til dårskap og historie-løshet kan man bare se
i det gamle Israel da de forlot Gud og ville være som
alle andre. Da gikk dem virkelig ille.
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menneskerettigheter i en sammenheng med tanke på en opprydding
i og tilpassing av Grunnloven til dagens forhold. Grunnloven § 110
c lyder. «Det paalegges Statens myndigheder at respektere og sikre
menneskerettighederne. Nærmere bestemmelser om gjennomførelsen af Traktater herom fastsættes ved lov.»
Norge har inkorporert en rekke internasjonale menneskerettskonvensjoner i sin lovgivning som i dag har forrang i forhold til annen
lovgivning, hvis det er motsetning. Det er derfor viktig at det blir
foretatt en prinsipiell og samlet vurdering av menneskerettighetenes
plass i Grunnloven, hvor også forholdet til menneskerettslovens forrangsregel og spørsmålet om rettighetene skal kunne påberopes for
domstolene, trekkes inn.
Hensikten med gjennomgangen vil være å sikre de allmenngyldige
menneskerettsprinsippene i Grunnloven, og ikke få en opplisting av
enkeltrettigheter, som naturlig hører hjemme i ordinær lovgivning.
Utvalget vurderer på dette grunnlag hvordan Grunnlovens vern av
menneskerettighetene bør utformes.
Det forutsettes at den politiske avtalen som ble inngått mellom de
sju partiene på Stortinget 10. April 2008 om staten og Den norske
kirke (jf Innst. S. nr. 287 (2007–2008)) ligger til grunn for utvalgets
arbeid.
Forslag til nye bestemmelser skal ta utgangspunkt i norsk grunnlovstradisjon, og dagens grunnlov skal være retningsgivende med
hensyn til tekstens omfang, utforming, struktur og inndeling. Utvalget kan foreslå nødvendige redigeringsmessige endringer som følge
av de materielle endringer som foreslås.
Utvalgets rapport avgis til Stortingets presidentskap innen 1. januar
2012.»
Pressehenvendelser kan rettes til Stortinget ved utvalgets sekretær
Benedikte Moltumyr Høgberg, tlf.: 23 31 20 16.
***
Legg merke til nr 7 Janne H. Matlary som har vært høyre hånd
til paven i familiesaker. Nå sitter hun i et Stortingsoppnevnt utvalg som skal arbeide med menneskerettene i relasjon til
Grunnloven — sammen med Inge Lønning som leder utvalget!

19

Menneskerettighetsutvalg
Stortingets presidentskap besluttet 18. juni 2009 å oppnevne et
menneskerettighetsutvalg for å utrede og fremme forslag til en
begrenset revisjon av Grunnloven med det mål å styrke menneskerettighetenes stilling i Grunnloven.
Utvalgets arbeid inngår som en del av Stortingets forberedelser i
anledning Grunnlovens 200 års jubileum i 2014. Utvalgets arbeid
skal ferdigstilles innen. 1. januar 2012.
Nedenfor følger oversikt over utvalgets medlemmer og mandat:
Medlemmer:
1. Inge Lønning, tidligere stortingsrepresentant (leder)
2. Carl I. Hagen, tidligere stortingsrepresentant
3. Grete Faremo, selvstendig næringsdrivende*
4. Jan Erik Helgesen, førsteamanuensis ved Senter for Menneskerettigheter
5. Hilde Indreberg, høyesterettsdommer
6. Pål W. Lorentzen, advokat
7. Janne Haaland Matlary, professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
* Grete Faremo trådte ut av utvalget etter at hun ble utnevnt til
statsråd i oktober 2009.
I hennes sted ble Kari Nordheim-Larsen, fylkesmann i Telemark,
oppnevnt som medlem i utvalget.
Mandat for utvalget:
«Stortingets presidentskap oppnevner et utvalg som skal utrede og
fremme forslag til en begrenset revisjon av Grunnloven med det
mål å styrke menneskerettighetenes stilling i nasjonal rett ved å gi
sentrale menneskerettigheter Grunnlovs rang. Utvalgets arbeid
inngår som en del av Stortingets forberedelser i anledning
Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014.
Grunnloven regulerer enkelte grunnleggende menneskerettigheter.
Dagens tradisjon med enkeltrevisjoner av bestemmelser gjør at både
tema og innfallsvinkel kan virke nokså tilfeldig. For behandling i
kommende periode foreligger det flere grunnlovsforslag blant annet
om diskriminering, retten til bolig og rett til asyl.
Det er derfor nødvendig å se de ulike grunnlovsbestemmelsene om
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Våre røtter fordunkles bevisst?
Det er underlig å se hvordan romermakten har kjempet
mot jøder og kristne i gjennom århundrerne både i øst og
vest med sin makt og vranglære. Det er ikke for ingenting at Joh. Åp. Kp. 17 undrer seg storlig og forteller at
skjøgen var drukken av ”Jesu vidners blod.”
Og nå arbeider deres makt på å innlemme oss i det gryende Romerriket som skal gjenoppstå – men som til slutt
skal knuses av Gud selv med sitt RIKE. Daniel 2,34 –
35 og 7, 27. Sannhetens bok – Bibelen - er sann tvers
igjennom.
Da er det kanskje forståelig hvorfor verdens barn
med studerte professorer og dr. grader i spissen til
stadighet prøver på å skyve Bibelen, men også Snorre ut på sidelinja og latterliggjøre Heyerdahl og selvsagt kristne og jøder som tror på Guds Ord. De synes
ikke at vi bør vite hvor vi har våre røtter, hvem vi er
og hva Gud har gjort og til slutt skal gjøre i denne
verden. De vil ikke vite av at ”Det første i vår lov er at
vi skal bøye oss mot aust og be til Kvite Krist,-.” Begynnelsen på Hellig Olavs lov, Moster 1024.
Paralleller på samme forførelsen ser vi m.h.p. kampen
mot den fundamentale skapertroen, underne og mye annet. Men Bibelens Ord er Sannhet alt sammen. Vi skal
skjønne det hele fullt ut når det skjer – og det kan ikke
være så veldig lenge før det skjer alt sammen i stadig stigende tempo. Da kan vi løfte våre hoder mot himmelen – for vår forløsning stunder til, men i denne verden
er det alltid strid mellom Guds rike og verdens riker.
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Gr. § 2, tidligere stortingspresident
Inge Lønning og Norges verdier
Av Jørgen Høgetveit i www.Kommentar-Avisa.no
I Aft.s kronikk 21.3. d.å. skriver tidligere rektor ved
UIO og tidl. stortingspresident Inge Lønning følgende: ”Verdiene i Grunnloven.
Behovet for gjennomgang av Grunnlovens menneskerettighetsvern forsterkes av den nye § 2 som Stortinget vil
vedta i løpet av kommende år, skriver Inge Lønning. Her
på Stortingets talerstol. FOTO: KNUT FALCH/
SCANPIX
Med ny § 2 vil Grunnloven for første gang fastslå hvilket verdigrunnlag det norske samfunn er bygget på. Merkeåret 2014. I
2005 reiste en dagskonferanse på Eidsvold spørsmålet «Hva skal vi
gjøre med Grunnloven?» Tanken var å aktualisere føre-varprinsippet i god tid før det neste store merkeåret: Tilsier ikke
Grunnlovens alder at den trenger en skikkelig ansiktsløftning?
Hverdagssvaret på spørsmålet hva vi skal gjøre med Grunnloven, er
enkelt: Det samme som vi har gjort siden 1814, nemlig å forbedre den når behov melder seg. Oppskriften er gitt i § 112 og kan
settes på den klassiske formel «forandre for å bevare». ” (Uth.av
meg)
Maken til upresist tåkeprat skal en lete lenge etter. Det er ikke det
minste rart at det går med Norge som det går – når en tidligere stortingspresident kan gå hen å påstå slikt tøv. Man kan forstå han på
bakgrunn av at han var sentral i kommisjonen i forhandling med
katolikkene som forhandlet bort den ”evangelisk-lutherske” lære
om rettferdiggjørelsen i dokumentet ”The joint Declaration”. Rettferdiggjørelsen er selve kjernen i den ”evangelisk lutherske tro”
som også ble basis i Grunnloven. På denne måten baner man veien for videre sletting av den kristne nasjonalstattenkningen
med sikte på innlemmelse i EU og tilbakevending av Den norske
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Deel af den bør forandres, skal Forslaget derom fremsettes paa et ordentlig Storthing og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det næste ordentlige
Storthing at bestemme, om den foreslaaede Forandring
bør finde Sted, eller ei. Dog maa saadan Forandring
aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men allene angaae Modificationer i enkelte Bestemmelser,
der ikke forandre denne Constitutions Aand, og bør
2/3 af Storthinget være enig i saadan Forandring.” (Uth.
av meg)
Dette frihetsbrev for nasjonalstaten Norge og den ånd
som har båret Norge fra den ufattelige elendighet fram
til i dag, synes nå ”eliten” å ville fjerne på sin ville flukt
tilbake til ROM!
På Eidsvoll sitter eller satt for øvrig I.L.`s kollega fra H,
Lars Roar Langslet som leder av ”Rikspolitisk senter”
på Eidsvoll. Han er katolikk og ihuga EU-mann og så
vidt jeg husker, akkrediterte han pavens folk i Danmark
til Norge – da han i sin tid var statsråd.
Så de visste nok hva de stelte med da de ” I 2005 reiste
en dagskonferanse på Eidsvold spørsmålet «Hva skal vi
gjøre med Grunnloven?»
Løvland visste det og Wergeland med, men på en annen
måte - når sistnevnte på forsiden av boken om Gr.l.
skrev: ”Hør meg despot, jeg være vill, din pestilents så
lenge jeg er til. For Norges lov i dølens hånd, skal briste
dine slavers bånd.” Slaveriet til ROM ønsker vi oss ikke
igjen – men taler med kong Sverre og Bjørnson Roma
midt i mot.
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sikten jeg innledningsvis skisserte. Og det skal det ikke
så mye til å tro, når man har fulgt deres politikk, økumenikk og skriverier gjennom noen år.
Jeg gjentar I.L.s påstander:
”- for første gang fastslå hvilket verdigrunnlag det
norske samfunn er bygget på. - Tilsier ikke Grunnlovens alder at den trenger en
skikkelig ansiktsløftning? - Oppskriften er gitt i § 112 og kan settes på den klassiske formel «forandre for å bevare».
Hvis det hadde vært tilfelle at vi ikke hadde kjent
”verdigrunnlaget” for Norge, er det all grunn til å
spørre om hva stortingspresidenten har styrt etter?
Hva har båret oss fram til der vi er i dag?
Har alder noe med grunnleggende menneskesyn og
prinsipper å gjøre? ”Menneske-hjertet er så evig og
uforanderlig det samme” – og også det menneskesyn
og bære-kraftige verdier fra vårt evangelisklutherske frigjørende fundament også med loven som
stammer fra Sinai og ikke minst lovens andre tavle.
Når blir budene foreldet?
At setningen ”Oppskriften er gitt i § 112 og kan settes på den klassiske formel «forandre for å bevare»,
er tøv – kan enhver forsikre seg om ved å lese § 112
som lyder:
”Naar Rigsforsamlingen har antaget denne Constitution,
vorder den Rigets Grundlov. Viser Erfaring, at nogen
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kirke til Rom. Det er det åndelige fundamentet som er den sterkeste bremseklossen.
Det Inge Lønning skriver, er det rene tøv – for ikke å si et mesterstykke i forførelse. Selvsagt har vi visst hva verdigrunnlaget for det
norske samfunn var og er. Det var og er det menneskesyn og ånd
som den evangelisk-lutherske reformasjon og vekkelseskristendom
brakte vårt folk. Menneskerettene finner I.L. fra § 96 og utover. Og
forandring er ikke tillatt ut fra Høyres slagord «forandre for å bevare». Forandring som strir mot den evangelisk-lutherske ånd er
tvert i mot forbudt. Skjer det, er det gjenstand for Riksrett. Vår første utenriksminister og stortingspresident Jørgen Løvland sa noe helt
annet enn I.L. da han talte på Eidsvoll i 1914. Slik talte Løvland:

STORTINGSPRESIDENT JØRGEN LØVLANDS
TALE TIL KONGE, STORTING OG REGJERING
I RIKSFORSAMLINGENS SAL PÅ EIDSVOLL
17. MAI 1914
Majestæt!
Mine herrar, tingmennar og riksraader!
Kjære medborgarar!
Her og idag for 100 aar sidan sette det norske folket seglet under den grunnlovi, som var ferdug dagen fyrr, med
aa velja sin eigjen konge og dermed kunne gjera for al
verdi, at no stod Norigs gamle rikje atter fullskjipa og
tok romet sit att millom dei sjølvstendige, frie og
sjølvstyrde rikje.
Her og idag.
Det var Norigs store Magna Charta Libertatis, som
vart kunngjort av det suveræne folk.
Idag for 100 aar sidan.
Dette er den største og fagraste minnestund me hev
upplivt.
Me ser dei for oss idag her i salen: Her stod Georg
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Sverdrup, der sat Christie og nedyver ben- karne sat dei
110 andre folksens sendemennar.
Dei spyr:
Den arv me gav dykk, — korleis hev Di vakta han,
korleis hev Di brukt han?
Og Gud skje lov! Me kan hugheilt møta fram til reikneskap.
Liksom kong Christian Frederik og sidan Christie og
hans Storting fekk berga grunnlovi gjenom dei store
vandar og faarar i 1814, soleis hev folk og ting sidan
varna og verga henne mot aatak, mot vrang» tyding og
mot misbruk, og me hev tekji burt dei telleggi og dei
brigde ho fekk med unionen. So grunnlovi av 17de mai
er gjeldande idag, er enno det store fridomsbrevet for
kongerikjet Norig.
Grunnlovi var som eit ungt og friskt tre med rik
grokraft, som Eidsvollstinget planta i Norigs jord.
Og treet hev vakse. Det fulle folkestyret hev kome fram
i parlamentarismen og i den aalmenne røysteret for karmennar og kvenmennar. So treet stend no med djupare
og vidare røter, med sterkare stamme, med høgare og
breidare kruna og med rikare blom og frukt.
Grunnlovi hev vakse seg saman med folket og folket
med henne. Og såman hev dei vakse baade etter tidarhøvi.
President Sverdrup sagde her: «Gjenreist er altså inden
Norges enemerker Norges gamle kongestol.»
Me veit at denne kongestolen um hausten vart flutt ut av
landet og sjeldan ei kort stund var her heime, og me veit
at somtid sette der seg ein «unionskonge» i stolen og
styr de rik j et «utan raad av norsk mann».
No er kongestolen flutt heimatt til kongebyen ved Fol-
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denfjorden, og i denne stund sit Norigs konge med sit
raad av norske mennar her i salen.
Det heile Eidsvollsverk, grunnlovi og Norigs fulle
sjølvstøda er livande, «so naar federne sjaa at paa
jordi, dei kann kjenna sit folk og sit land.»
Men dagen er inkje berre ein minnedag og ein reikneskapsdag. Han talar sterkt og aalvorsamt um vaare uppgaavur og vårt andsvar: han kallar oss til aa
akta og varna Eidsvollsverket i dei komande tider og
paa same tid rydja og dyrka, bøta og byggja rikjet til
større magt og vyrdnad, til rikare folkelukka og hugnad i
alle heimar i by og bygd, so dei som møter her um 100
aar kan vitna um enndaa større vokstr og framgong i alle
leider.
Me takkar federne for grunnlovi og me takkar dei for
den tru og lit dei hadde til folket og til framtidi.
Dei trøystad allstøtt til forsynet og til den retferduge
sak. Deira tru er inkje sviki. Gud hev halde si hand
yver Noreg i 100 aar.
Gjøv anden fraa Eidsvollstinget altid maa vera livande i det norske folket! Me samlar oss i den gamle
bøni: Gud signe fedralandet!” (Uth. av meg)
Kilde: Henta frå ”Menn og Minner frå 1905” Gyldendal. Torkjell J. Løvland
Løvland takket fedrene for Eidsvollsverket og legg merke til
slutten: Gjøv anden fraa Eidsvollstinget altid maa vera livande i
det norske folket! Me samlar oss i den gamle bøni: Gud signe
fedralandet!”

På bakgrunn av Grunnloven og Løvlands tale er det merkelig at man kan si noe så tanketomt tøv som Aftenposten lar trykke. Det er ufattelig om det ikke har den hen-
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