DET 12te DØDE KRONVIDNE, fulgte nr 1, 2, 3, 4, 6, 11 & 13
Det var forudsigeligt at når tamilsagen blev offentliggjort, ville Poul Schlütter give statsministerposten til lederen af oppositionen – og netop den
dag Poul Nyrup gik efter posten, blev Henrich Christensen på IS's kontor i
Kbh bombedræbt. Og mens tamilsagens kronvidne omkom i Finland, døde
sagens kritiske journalist Niels Ufer i Sverige ... sådan ville tilfældet!
Sceneriet gentog sig med danmarkshistoriens største forvaltningsreform: 2 ud af 3 kommuner måtte nedlægges, dvs: Venstres højborg:
landkommunerne ... Nyrup lagde folketingsvalget på samme dag som
byrådsvalget. Det gav Venstre et godt valg – især i bykommunerne!
Venstres formand blev statsminister, næstformanden blev indenrigsminister, og K og O gav dem et fast flertal! Samtidig førtes der retssag
imod Brixtofte og hans ledelse af Farum kommune: Kronvidnet var død,
og loven fandt man på undervejs – spidsere vinkel gives der vist ikke!
Og dog: kún én svindler – og det i hele SiD-koncernen! Men en dag
pegede pilen også for-manden ud, dagen efter sagde han ja til en efterlønsreform ... og så var der alligevel kun én svindler i hele SiD: den
hængte Villy Strube.
Selv den konservative kolbøtte har tilfældet sat skik
på: 3 uger efter sønnens historisk milde dom for besiddelse af 3,4 kg narko - der slet ikke var hans eget,
men tilhørte hans kompagnon der døde i politiets varetægt! - tager formanden sig sådan ud:
Han minder om Aksel Larsen! Også han kunne ruinere
sit parti på et splitsekund ... Det kostede os momsen
og kildeskatten, og manden th har tørret al statens
gæld af på den afdragsfrie bolig – incl børneværelset!
se Berlingske 20/10-02
Det var 6 døde kronvidner; kunne man nu - på b7 10/11 - forudsige flere
efter valget 13/11? Den nye regering vil lovgive om varetægtsfængsling,
og 18/11 blev Thomas Jensen reformens kalkulerede selvmord (Inf 7/12).
Og egentlig skulle valget have været holdt i september, og allerede fra
nytår satte kronprinsen sig i spidsen for en ny 100 mia kroners OL-politik. Finansministeren var imod! Det er han ikke længere! Har andre ytret sig? 26/6-07 havde Torben Krogh en leder i Information imod OLpolitikken, og da avisen udkom ... var han død!
Så, sådan er regeringsførelsen hvor ministrene står over loven, lovgiverne er proportionalvalgte og den trykte offentlighed er annoncesvøb.
Også de 7ende og 10ende døde kronvidner viser systematik.
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et kort besyv om de døde kronvidners system ... www.b7.dk

