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Rubriken på Nicholas Kollerstroms bok Breaking The Spell – The Holocaust: 

Myth & Reality handlar om att författaren med sin bok vill bryta den 

förtrollning, den besvärjelse, som myten om Förintelsen med stort F eller 

Holocaust med stort H kommit att innebära för mänskligheten under drygt 70 års 

tid.  

 Författaren är brittisk vetenskapshistoriker. Han var hedersmedlem vid 

University College London (UCL) under 11 år. Han hade också efter sin 

disputation en postdoktorstjänst under 15 års tid (s. 17). När han började 

undersöka Zyklon B, den gas som påstods ha blivit använd i nazisternas 

koncentrationsläger, framförallt i Auschwitz, för att gasa ihjäl judar, och 

presenterade de resultat han fått fram, blev han avstängd från universitetet, 

hånad och förlöjligad av tidigare kollegor och vänner. Det tog honom mycket 

hårt, men han stärktes i sin intention att undersöka sanningen bakom historien 

om Förintelsen.1 Det är tydligt att författaren är akademiskt skolad och har 

mångårig erfarenhet av akademisk forskning. Vartenda påstående, vartenda 

fakta i boken, förankras i omfattande fotnoter till källor och referenser, bland 

annat till tidigare hemligstämplat material.  

  Nicholas Kollerstrom var också med och grundade Sanningsrörelsen för 

9/11 i London, så han är sannerligen en sanningssökare. Men efter det att han 

började forska på Holocaust var han inte längre välkommen i den rörelsen heller 

(s. 18). 

  Han har senare insett att det sitter tusentals personer i fängelse i Europa på 

grund av att de framfört kritiska synpunkter på Holocaust. Författaren betonar 

om och om igen i boken att Europa behöver en öppen och ärlig debatt omkring 

det som verkligen hände under WWII och det håller jag med om.   

                                                 
1 Här berättar Nicholas Kollerstrom själv om sina upplevelser och erfarenheter - Breaking The 

Spell (of the Holocaust) with Dr Nick Kollerstrom interviewed by Kevin West 

https://www.youtube.com/watch?v=tCvblLcz0-E – 52 minuter 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tCvblLcz0-E
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Tre faktorer styr berättelsen om Förintelsen 
Det är enligt Nicholas Kollerstrom tre faktorer, tre grundpelare, som i huvudsak 

styr berättelsen om Förintelsen med stort F (s. 28f), något som även andra 

revisionister hävdar, exempelvis Thomas Dalton i sin bok Debating Holocaust 

– A New Look at Both Sides (2015):  

 

1) Att Hitler hade en medveten intention att utrota judarna,  

2) Att detta genomfördes med ett unikt vapen, gaskamrarna, samt 

3) Att han lyckades genom att sex miljoner judar gasades ihjäl. 

Det betyder att om någon av dessa faktorer kunde motbevisas så faller hela 

berättelsen, som författaren kallar ”the Greatest Lie Ever Told” (s. 21). Men han 

konstaterar också att den största lögnen som någonsin blivit uttalad inte dör så 

lätt.   

De heliga 6 miljonerna 
Liksom så många andra revisionistiska författare, exempelvis Jürgen Graf 

(2006)2, Thomas Dalton (2015)3, Peter Winter (2015)4 m.fl. är siffran 6 

miljoner inte en vetenskapligt fastställd siffra på döda i de nazistiska 

koncentrationslägren, utan det verkar vara ett heligt mantra, som återkommit i 

många decennier i pressen.  

  Redan år 1900 skrev New York Times: ”Det finns 6 000 000 levande, 

blödande, lidande argument för sionismen” (s. 29). Sen fortsätter olika 

tidskrifter, oftast New York Times, att berätta om de lidande, degraderade  

6 miljoner judarna. Författaren har hittat 166 liknande citat från åren 1900 till 

1945 som han redovisar (s. 158-174). Om man efter att ha läst den listan 

fortfarande tror på siffran 6 miljoner som dödades i de nazistiska lägren, så vet 

jag inte vilka argument som skulle kunna väcka nyfikenhet och starta seriöst 

granskande studier.  

  Enligt Nicholas Kollerstrom levde ungefär tre miljoner judar inom den 

”tyska sfären” vid andra världskriget. Ungefär 1,100 000 levde i Polen, 725 000 

i Rumänien, 380 000 i Ungern, 360 000 i Tyskland, 320 000 i Frankrike, 

140 000 i Holland, 55 000 i Jugoslavien, och 50 000 i Italien, vilket gör totalt 

drygt tre miljoner (s. 46).   

  Joseph Goebbels, Hitlers propagandachef, förde dagbok. Den blev 

publicerad år 2006. Ingenstans på dagbokens 75 000 sidor finns det något om att 
                                                 
2 Jürgen Graf (2006) Förintelsen skärskådad – Ögonvittnesuppgifter kontra naturlagar – min 

artikel finns på min Boksida, http://www.piahellertz.com/Forintelsen_skarskadad.pdf  
3 Thomas Dalton (2015) Debating The Holocaust - A New Look at Both Sides – min artikel o 

boken finns på min Boksida, http://www.piahellertz.com/Debating_the_Holocaust.pdf  
4 Peter Winter (2015) The Six Million – Fact or Fiction? – min artikel om boken finns på  

http://www.piahellertz.com/The_Six-Million_Peter_Winter.pdf  

http://www.piahellertz.com/Forintelsen_skarskadad.pdf
http://www.piahellertz.com/Debating_the_Holocaust.pdf
http://www.piahellertz.com/Debating_the_Holocaust.pdf
http://www.piahellertz.com/The_Six-Million_Peter_Winter.pdf
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Hitler gett order om att mörda judar. Däremot finns det om och om igen i texten 

att judarna skulle deporteras, utvisas från Tyskland (s. 215). 

  Det har också visat sig att fler katoliker än judar dog i Auschwitz (s. 219). 

Det avslöjar de dekrypterade hemliga dokumenten som publicerades år 1997 (s. 

218). Ett par år senare bad Vatikanen om förlåtelse för att man inte agerat för att 

stoppa ”morden på de sex miljonerna”.  

 
Röda korset hade tillträde till de nazistiska koncentrationslägren och dokumenterade dödsfall. 

Detta är en lista som offentliggjordes som visar att 271 304 personer dog i lägren. 

Holocaust 
Ordet ”holocaust” betyder ”fiery sacrifice”, “brinnande offer”, och är ett 

gammalt engelskt begrepp (s. 27). Det unika med nazisternas förintelse, 

Holocaust, är att den enligt ett officiellt beslut ska skrivas med stort H, på 

svenska med stort F i Förintelsen. Nicholas Kollerstrom reagerar starkt på detta 

och gör en jämförelse med utrotningen av Amerikas ursprungligsbefolkning som 

uppgick till omkring 50 miljoner människors. Den förintelsen borde få en stor 

bokstav, menar författaren (s. 34).  

  Jag vill lägga till folkmorden i Sovjetunionen där minst ett 20-tal miljoner 

dog av svält och umbäranden eller mördades under Lenin- och Stalinepoken, 

och i Ukraina 1932-1933, Holodomor, när Stalin utsatte befolkningen för 



4 

 

medveten svält och flera miljoner svalt ihjäl.5  

  Ett vidrigt folkmord som tystats ner var de allierades och Sovjets folkmord 

på det tyska folket i slutet av WWII och några år därefter, något som Thomas 

Goodrich beskriver i Hellstorm – The Death of Nazi Germany, 1944-1947 

(2010).6 Den kanske mest kända attacken, sannolikt på grund av David Irvings 

bok The Destruction of Dresden (1963), var fosforbombningen av Dresden den 

13 februari 1945, två månader innan freden. Den 13 februari firade Dresden sin 

stora karneval och hade dubbelt så många närvarande. Då passade de allierade 

på att bomba med fosfor, vilket fick katastrofala följder med ohyggliga 

eldstormar. Thomas Goodrich uppger antalet dödsoffer till uppemot 300 000-

375 000 civila, siffran är osäker på grund av det stora antalet flyktingar som 

hade anlänt från de östra delarna av Tyskland, vilket innebär fler döda än i 

samtliga nazistiska koncentrationsläger. Officiella uppgifter påstår att man 

endast riktade sig mot militära mål, men det fanns inga militära mål att tala om i 

den anrika staden, bara kvinnor, barn, åldringar och flyktingar när bombplanen 

kom tillbaka. De allierade och Sovjet visste mycket väl att de redan vunnit 

kriget. Ändå genomfördes dessa ohyggliga attacker mot oskyldiga tyskar och 

tyska krigsfångar. Cirka 1,7 miljoner tyska krigsfångar lär dessutom ha dött 

bland annat genom medveten svält i de s.k. Eisenhowers Death Camps.7 

  Enligt Thomas Goodrich skedde dessa bombningar medvetet av de 

allierande och Sovjet. Intentionen var att ”utrota det tyska folket”. "Gud vad jag 

hatar tyskarna", skrev Dwight David Eisenhower till sin fru 1944. Fru 

Eisenhower, liksom alla andra som stod generalen nära, visste att Eisenhowers 

avsky för allt tyskt var i det närmaste sjuklig. Även Winston Churchill ville 

göra sig av med det tyska folket och försvaga Tyskland, så att landet aldrig mer 

skulle kunna konkurrera med Storbritannien. Den sovjetiska juden Ilya 

Ehrenberg hetsade, med stöd av Stalin, de sovjetiska soldaterna genom sina 

flygblad, som spreds med flygplan: "Döda dem alla, män, gamla män, barn och 

kvinnor, men först efter att ni roat er med dem! ... Döda. Inget i Tyskland är 

oskyldigt, inget levande eller de ännu icke födda ... Bryt ner de tyska kvinnornas 

rasstolthet. Ta dem som ert legitima byte. Döda, ni modiga soldater i den 

segerrika sovjetiska armén". Goodrichts berättelser om det tyska folkets 

lidanden och utsatthet efter krigsslutet i boken Hellstorm är ohygglig läsning 

                                                 
5 Holodomor: Den stora svälten i Ukraina - 
http://www.levandehistoria.se/sites/default/files/related_material_file/holodomor_lattlast_0.pdf  
6 Boken kommer ut på svenska under 2017. Hellstorm finns som dokumentär på YouTube, 

Hellstorm – de allierades folkmord på Tyskland under och efter andra världskriget (Swe sub) 

https://www.youtube.com/watch?v=COBx3gK-q3s&sns=fb  
7 James Bacque (1989) Eisenhower's Death Camps - The Last Dirty Secret of World War Two 

- http://www.whale.to/b/bacque1.html  

http://www.levandehistoria.se/sites/default/files/related_material_file/holodomor_lattlast_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=COBx3gK-q3s&sns=fb
http://www.whale.to/b/bacque1.html
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och okänd för de flesta av oss. Den är också en upprättelse för det tyska folket 

som levt med ”nazistskammen” i drygt 70 år.                                                                                                                                                          

Gaskamrar 
Tyskarna använde gaskamrar från 1942 och framåt på alla sina arbetsläger för 

att döda löss som förde med sig den mycket smittsamma och dödliga 

tyfusepidemin. Zyklon B var ett insektsmedel, skapat för att döda ohyra. 

Sängkläder och kläder gasades därför för att förebygga sjukdom och död. 

Nazisterna behövde sin slavarbetskraft frisk. 

  Första gången det gjordes en seriös undersökning av gaskamrarna var på 

grund av en rättegång år 1988 mot en ”förintelseförnekare”, revisionisten Ernst 

Zündel, i Kanada. USAs främste expert på gaskamrar och gasning, Fred 

Leuchter, kallades som expertvittne. Han arbetade med de gaskamrar i USA 

som användes vid dödsstraff. Han och ett team reste till Auswitchtz och 

undersökte väggarna i de byggnader som man hävdade varit gaskamrar. De hade 

även med sig en fotograf, så det finns bilder och filmsekvenser från 

undersökningen.8  

  Fred Leuchter tog med sig de prover han tagit från gaskamrarna till USA 

och lät oberoende experter undersöka. Sammanfattningsvis fann man att de 

gaskamrar som använts för att avlusa kläder och sängkläder hade höga doser 

med gift i väggarna, medan de rum som påstods ha används som gaskamrar för 

människor nästan inte hade några giftrester. Den officiella förklaringen till 

skillnaderna var enligt Kollerstrom att ”löss är svårare att döda än människor” 

och skulle därför kräva mer gift (s. 70). Fred Leuchter kommenterade detta på 

rättegången med att ”Jag vet inte. Jag har aldrig dödat skalbaggar” (s. 70). 

Leuchter betonar också att ”vetenskap inte kan existera om det är kriminellt att 

tvivla” (s. 109). 

Zyklon B 
Den officiella versionen är att Zyklon B användes för att gasa judar i 

koncentrationslägren. Zyklon B producerades av IG Farben, som var en av de 

största utnyttjarna av fångar från Auschwitz som arbetskraft.9 IG Farben låg i 

Monowitz i närheten av Auschwitz och var en av hörnstenarna i uppbyggandet 

av den tyska krigsmakten genom kapital, råvaror och arbetskraft. Eftersom de 

tyska männen var ute i krig, behövdes arbetskraft i industrin. Friska fångar var 

billiga. 

  Zyklon B hade använts i Tyskland sen 1920-talet. När Zyklon B 

                                                 
8 Se exempelvis Ernst Zündel, Fred Leuchter and Robert Faurisson - 

https://www.youtube.com/watch?v=nVmVEylrRq0  
9 Googla gärna på IG Farben och Wallenberg! Och varför inte samtidigt Googla på IG Farben 

och Rothschild! 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Auschwitz
https://www.youtube.com/watch?v=nVmVEylrRq0


6 

 

introducerades i koncentrationslägren i mitten av 1942 började dödstalen gå ner 

i lägren istället för att öka, berättar Kollerstrom. Zyklon B försvann på 

marknaden när DDT infördes (s. 36).   
  Nicholas Kollerstrom går mycket ingående in på de praktiska 

omständigheterna omkring gasning av människor och Zyklon B i boken och 

konstaterar sammanfattningsvis att den officiella berättelsen inte kan vara sann. 

Den är helt enkelt inte praktiskt genomförbar på det sätt den beskrivs.  

Krematorier 

Alla lägren hade byggt krematorier eftersom dödstalen blev så höga på grund av 

sjukdomar m.m. Man insåg att det inte gick att begrava de döda i jorden 

eftersom grundvattnet då skulle bli förgiftat. Nicholas Kollerstroms beräkningar 

på hur många människor som kunde brännas i dessa krematorier är mycket 

detaljerade och övertygande.  

 

       
                                                  Krematorier i Auswitchtz 

 

Han menar att ungefär en- till tvåhundra döda maximalt per dag kunde brännas. 

Det hade aldrig gått att bränna så många människor som senare påstods ha blivit 

gasade. Man hade fullt upp med att bränna de som faktiskt dog, av hårt arbete, 

tyfus och andra sjukdomar och under senare delen av kriget av svält på grund av 

att livsmedelstransporterna blev bombande av de allierade.     

Revisionister 
Nicholas Kollerstrom berättar om några forskare som kommit att betyda mycket 

för den kritiska forskningens och revisionismens utveckling, personer som trots 

karaktärsmord, attacker, fängelsestraff, höga böter (med medveten avsikt att 

ruinera), misshandel, dödshot, förlorade tjänster m.m. ändå fortsatt undersöka 

berättelsen om ”Förintelsen”.  

  En av dem var Bradley Smith, som var den förste i USA att undersöka och 

skriva. Han startade år 1987 Committee for Open Discussion of the Holocaust, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/784648_O%C5%9Bwi%C4%99cim,_ob%C3%B3z_zag%C5%82ady_"Auschwitz"_-_krematorium_08.JPG
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CODOH.10 Där ska debatten vara “civil och artig” (s. 31). Bradley Smith fann 

att debatten bland studenter i USA förtrycktes av Anti-Defamation League, ADL, 

vars syfte är att stoppa ”ärekränkning” av judar.11 Nicholas Kollerstrom menar 

att grundtanken med ADL är att studenter och elever ska övertygas om att sex 

miljoner judar dödades av de ”galna nazisterna” (s. 30).  

  Den mest välkände revisionisten är den franske professorn Robert 

Faurisson, som kommit att betyda mycket för medvetandegörandet om vad som 

hände under WWII. Robert Faurisson har blivit misshandlad, nästan dödad, 

hånad och karaktärsmördad på många sätt. Holocaustanhängarna har kraftfulla 

argument när de ”debatterar”.  

  M. Paul Rassinier var fånge i koncentrationslägret Buchenwald. När han 

frigavs skrev han en bok om koncentrationslägerfångarnas berättelser. Han reste 

runt i Europa med sin bandspelare och intervjuade överlevare. I början trodde 

Rassinier att gaskamrarna existerat utifrån idén ”ingen rök utan eld”, men under 

sin fortsatta forskning kom han fram till övertygelsen om att det aldrig 

förekommit några gasningar av människor över huvud taget i nazisternas läger. 

Hans slutsatser startade den franska ”revisioniströrelsen” (s. 77).  Han fann till 

och med att vittnena gav falska vittnesmål och visade falska dokument.  

 Jürgen Graf berättar i sin bok Förintelsen skärskådad – Ögonvittnes-

uppgifter kontra naturlagar (först publicerad 1993, pdf-upplaga 200612) om 

osäkerheterna hos vittnenas uppgifter. Han har vågat kritiskt granska den 

mycket tabubelagda nazistiska Förintelsen utifrån ögonvittnens berättelser och 

jämfört dessa med hur de kan stämma utifrån den naturvetenskapliga kunskap vi 

har idag. Bland annat refererar han till en annan revisionistisk forskare, Arthur 

Karl Vogel, som skrivit förordet till Grafs bok. Vogel säger att ”De absurda 

vittnesuppgifterna motsäger naturlagarna och den mänskliga logiken. Om man 

tror på ögonvittnenas skildringar, så handlar det beträffande förintelsen om ett 

underverk, ty fysikens, kemins och teknikens lagar skulle ha satts ur kraft”(Graf, 

s. 6). 

  Graf studerade franska och engelska och även skandinaviska vid Basels 

                                                 
10 Bradley Smith föddes den 18 februari 1930 och dog den 18 februari 2016. Han blev 86 år 

och var aktiv in i det sista. CODOH har fortfarande en aktiv och mycket informativ hemsida, 

http://codoh.com/.  

Se berättelsen om Bradley Smith på http://codoh.com/library/series/3997/.  
11 Anti-Defamation League, ADL, https://www.adl.org/ ADL grundades av B'nai B'rith 1913 

med syfte att stoppa "förtal mot det judiska folket" och annan diskriminering. 

B'nai B'rith är den äldsta kontinuerligt verksamma judiska serviceorganisationen i världen. 

Den grundades i New York av Henry Jones och elva andra personer den 13 oktober 1843. 

(Wikipedia) 
12 Boken finns på http://www.vho.org/aaargh/fran/livres6/GRAFHolsv.pdf.  

http://codoh.com/
http://codoh.com/library/series/3997/
https://www.adl.org/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Judisk
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Serviceorganisation&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/New_York
https://sv.wikipedia.org/wiki/Henry_Jones
https://sv.wikipedia.org/wiki/13_oktober
https://sv.wikipedia.org/wiki/1843
http://www.vho.org/aaargh/fran/livres6/GRAFHolsv.pdf
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universitet och arbetade några år som lärare.13 Graf fick 15 månaders fängelse 

och höga böter på grund av vad han skrivit. Han gick i exil och tjänar nu sitt 

uppehälle på att använda sina breda språkkunskaper för översättningsarbeten på 

beställning. År 2001 gifte hans sig i Moskva med en rysk historiker. 

        
 

  I Kanada bodde journalisten Ernst Zündel, som jag nämnt tidigare. Han 

hade lyssnat på Robert Faurissons berättelser. Det var först vid den historiska 

rättegången år 1988 då Zündel åtalades, som undersökningarna av gaskamrarna 

genomfördes. En intressant detalj var att Zündels advokat Douglas Christie 

korsförhörde vittnen under rättegången, bland annat den mest kände och 

berömde ”experten” på Holocaust, Dr Raul Hilberg, författare till det mest 

berömda verket om Holocaust The Destruction of the European Jews (1961). 

Korsförhöret var så avslöjande för Dr Hilberg att han aldrig mer lär ha ställt upp 

som expertvittne i någon rättegång igen. Det framkom också då att Raul Hilberg 

aldrig hade varit till något koncentrationsläger.  

  David Irving är en av de främsta kännarna av Hitler och WWII. Även han 

har fått fängelse för sina forskningsresultat. Han anses vara den främste experten 

på Hitler och har skrivit flera böcker och har många intressanta föreläsningar på 

Youtube.14  

                                                 
13 Se Holocaust Handbook Series för Grafs imponerande och omfattande arbete, hans 

publikationer och dokumentärer - https://holocausthandbooks.com/index.php?author_id=3  

och https://holocausthandbooks.com/index.php?page_id=1012 med mera. 
14 Den senaste i skrivande stund är David Irving - 'Fifty years of fighting for truth, whatever 

the cost' - https://www.youtube.com/watch?v=HclJPQQe55o  

Bilden är hämtad från 

Archive for the 

”Auschwitz” Category. 

Att jämföra med den 

karta som Nicholas 

Kollerstrom presenterar 

på sid. 33. Flera länder 

har kommit till bara 

under de senaste tiden. 

Kommer Skandinavien 

att komma med på 

kartan? 

https://holocausthandbooks.com/index.php?author_id=3
https://holocausthandbooks.com/index.php?page_id=1012
https://www.youtube.com/watch?v=HclJPQQe55o
https://katana17.files.wordpress.com/2016/09/map-european-countries-with-holocaust-denial-laws-2016.gif
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  Gilad Atzmon är en internationell jazzmusiker, kompositör och författare. 

Han är israelfödd och skriver om Israel. Han är sen ”länge känd som en av de 

mest uppmärksammade och framgångsrika kritikerna av judisk mentalitet/ 

ideologi, sionismen och den judiska lobbyn. Han har en judisk fru, judiska barn 

och delar av hans band är judar. Idag lever Atzmon sedan ett 10-tal år i 

självvald exil i London med sin familj, eftersom han inte vill leva i ett, som han 

själv säger, ”stulet land” som utropats i hans och alla andra judars namn (citat 

från Lasse Wilhelmsons blogg15). Gilad Atzmon menar att Holocaust har blivit 

västs nya religion, ”tyvärr den mest ondskefulla religion som mänskligheten 

någonsin känt till” (s. 132). Mer om detta nedan… 

  Naturligtvis vill jag nämna den svenske revisionisten Lasse Wilhelmson, 

som själv är född i en judisk familj och som idag på sin innehållsrika blogg 

informerar om det mesta som har med judendom, sionism, med mera att göra. 

Han har också skrivit en bok, Är världen upp och ner? - Artiklar i urval om 

Palestina, de nykoloniala krigen och sionismen (2009) som var en av de första 

revisionistiska böckerna jag läste – i slutet av 2015.16 Han har blivit hårt 

angripen, bland annat av de svenska judarna. 

  Det finns hemsidor som publicerar revisionisternas forskning och 

dokumentation.17 
 

Alternativ bild av Auschwitz 
Nicholas Kollerstrom beskriver koncentrationslägret Auschwitz och lyfter fram 

tabubelagd information. Exempelvis får besökarna inte se swimmingpoolen som 

fångarna fick använda på helgerna i rekreationssyfte (s. 33). Man får inte heller 

veta något om symfoniorkestern eller fotbollslaget i Auschwitz. Inte heller får 

man veta något om sjukhuset, som tog hand om de sjuka fångarna. Bland annat 

låg den kända judiska flickan Anne Franks pappa Otto Frank på sjukhuset i 

Auschwitz på grund av tyfus. Han behandlades och blev frisk och frigiven efter 

freden. Han tog hand om Anne Franks dagbok och publicerade den, även om 

skeptiker som analyserat text och bläck m.m. menar att det inte var Anne själv 

som skrev den utan pappan. Anne själv hade inte samma tur som pappan. Hon 

dog i tyfus strax före krigsslutet i lägret Bergen-Belsen.  

                                                 
15 Varför deltar Aftonbladets ledarblogg i häxjakten på Gilad Atzmon? - 

https://lassewilhelmson.wordpress.com/2011/10/27/varfor-deltar-aftonbladets-ledarblogg-i-

haxjakten-pa-gilad-atzmon/  
16 Min artikel om boken finns på min Boksida, 

http://www.piahellertz.com/Om_judendom_och_sionism_Lasse_W.pdf  
17 Se exempelvis http://www.whatreallyhappened.info/ - WHATREALLYHAPPENED.INFO,   

https://lassewilhelmson.wordpress.com/2011/10/27/varfor-deltar-aftonbladets-ledarblogg-i-haxjakten-pa-gilad-atzmon/
https://lassewilhelmson.wordpress.com/2011/10/27/varfor-deltar-aftonbladets-ledarblogg-i-haxjakten-pa-gilad-atzmon/
http://www.piahellertz.com/Om_judendom_och_sionism_Lasse_W.pdf
http://www.whatreallyhappened.info/
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         Symfoniorkestern i Auschwitz                            Swimmingpoolen i Auschwitz 

Dokument blev hemligstämplade 

I januari 1945 ockuperade Sovjetarmén Auschwitz. De tog hand om alla 

dokument. Några månader senare skrev Pravda att fyra miljoner människor 

hade dött i Auschwitz. Det blev en siffra som kom att styra historieskrivningen 

därefter. Det blev också den siffra som sen sattes på den metallplatta som 

placerades utanför Birkenau. Men den ändrades senare. 

      
I juli 1990 ändrades antalet döda på plattan till 1,5 miljoner. 

 

År 1989 släpptes dokumenten fria av president Gorbachev. Det var 46 volymer 

med dokument som innehöll dokumentation av döda, deras namn, profession, 

religion och datum och orsaken till dödsfallen. Dödsböckerna innehöll omkring 

69 000 individer av vilka 29 000 var registrerade som judar (s. 81) 

  Nicholas Kollerstrom publicerar listor på antal döda i samtliga 16 läger 

under åren 1941 till 1943 (s. 87ff). Texten är på tyska men här anges att cirka  

271 000 människor totalt dog i samtliga listade läger. Det är en bra bit från både 

fyra och sex miljoner. När ska Birkenau få en ny platta? 

  En författare, professor Arthur Butz skriver i sin klassiska The Hoax of the 
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Twentieth Century (1976) som Kollerstrom citerar: ”Det enklaste skälet till att 

vara skeptisk till utrotningspåståendet är också den enklaste tänkbara orsaken: i 

slutet av kriget var de (judarna, min anm.) fortfarande kvar” (s. 211). 

  Kollerstrom berättar att omkring 150 000 judar och halvjudar fanns i den 

tyska militären och således stred på tyskarnas sida mot kommunismen (s. 211). 

Det verkar som om judarna var mer rädda för de allierades bombningar än för 

nazisterna, skriver författaren. Judarna deltog i sina synagogor under hela kriget.  

 

Nürnbergrättegångarna 

Nicholas Kollerstrom berättar att historien om gaskamrarna fick sin början vid 

Nürnbergrättegångarna i april 1946, när kommendanten vid Auschwitz Rudolf 

Höss, den 15 april 1946 erkände att man dödat två miljoner judar genom att 

använda cyanidgas – efter det att han hade ”blivit torterad under tre dagar och 

tre nätter” (s. 37 och 40). Höss säger enligt en källa: ”Jag har ingen aning om 

vad som finns i min bekännelse, även om jag undertecknat den. Alkoholen och 

piskandet blev för mycket för mig” (s. 40).  

  En intressant och otäck uppgift var att man vid Nürnbergrättegångarna inte 

var intresserade av fakta. Exempelvis hade ju den geniale Alan Turing avslöjat 

koden till den tyska Enigma år 1941. Det innebar att britterna visste allt 

topphemligt som tyskarna planerade och gjorde (s. 95). Ingen var dock 

intresserad av att ta del av detta vid rättegångarna. Det skulle ha avslöjat 

lögnerna om gaskamrar med mera. Dessa dokument förblev hemliga fram till 

mitten av 1990-talet (s. 96). Det fanns ingenting i dem om utrotning av judar, 

ingenting om gaskamrar och liknande i denna avkodade kommunikation. 

Däremot feltolkades exempelvis meddelandet om att judar som skulle ”sändas 

österut” (”expelled”) tolkades som att de skulle ”utrotas” (”eradicated”), vilket 

låg mer i linje med vad åklagarna vid Nürnbergrättegångarna ville få fram (s. 

96). En mycket viktig faktor vid rättegångarna var att de allra flesta domarna var 

judar. Dessutom fick de åtalade inte ha försvarsadvokater. 

  Jürgen Graf (2006) menar att det unika med de rättegångar som gällt 

”Förintelsen” är att de verkar ha frångått alla juridiska regler som gäller för 

korrekta och rättvisa rättegångar. I synnerhet vid Nürnbergrättegångarna. 

Exempelvis har ingen undersökning gjorts av ”mordvapnet”, d.v.s. gaskamrarna, 

förrän rättegången i Kanada år 1988 och Fred Leuchters undersökning. 

Skadestånd till överlevare - en lukrativ affär 
Resultatet av Rudolf Höss’ ”erkännande” under Nürnbergrättegångarna var att 

staten Israel nu kunde bildas och skadeståndsutbetalningarna kunde påbörjas. 

Enligt en artikel av en Vietnamvetaren, Gordon Duff, i Veterans Today (nov. 

2010) påstår staten Israel att det finns omkring en miljon överlevare i Israel idag 
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(s. 29, fotnot 27). Han till och med menar att omkring 90 % av dom som påstår 

sig vara överlevare ljuger.18  

  Nicholas Kollerstrom beräknar med hjälp av källor att omkring 100 

miljarder D-mark har betalats ut till ”överlevare”, till judiska organisationer och 

till staten Israel som skadestånd (s. 30). Om min dators omvandlare har räknat 

rätt så handlar det om 500 miljarder svenska kronor – att jämföra med Sveriges 

statsutgifter år 2016, som var på cirka 917 miljarder.19 Norman Finkelstein 

beskriver i detalj denna lukrativa affär i sin bästsäljande bok Förintelseindustrin 

– Exploateringen av nazismens offer (2001).20 

  De som får skadestånd är de som kan bevisa att de är judar och det är Israel 

som avgör om någon anses vara jude (s. 47). Nicholas Kollerstrom menar att de 

kan delas in i tre kategorier: 1) De som levde i något koncentrationsläger i 

Tyskland eller Polen, 2) de som flydde från nazisterna på 30-talet och framåt 

och/eller levde i exil, vilket han menar att de flesta gjorde, samt 3) om man levt 

under en regim som använde tvång på något sätt under nazisterna. Totalt 

beräknas dessa ha varit 1,092 000 personer år 2001, av vilka 213 000 ingick i 

första kategorin (s. 47). En kritiker som Norman Finkelstein citerar sa: ”Om alla 

som påstår att de är överlevare från Auschwitz verkligen är en, vilka blev då 

dödade av Hitler?”(s. 47)  

Khazarjudar 
Nicholas Kollerstrom berättar att orsaken till att så många judar bodde i östra 

Europa berodde på att invånarna i Khazarien, ett land som låg ungefär där 

Ukraina ligger idag, tvingades fly från sitt land på 700-800-talet eftersom de  

 

               
                      Khazarien    Ukraina 

                                                 
18 Gordon Duff: Who speaks up for Holocaust Survivors - 

http://www.veteranstoday.com/2010/11/13/gordon-duff-who-speaks-up-for-holocaust-

survivors/  
19 Stadsbudgetens utgifter - http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Offentlig-

ekonomi/Statsbudget/Statsbudgetens-utgifter/  
20 Se min artikel om boken på min Boksida, http://www.piahellertz.com/Forintelseindustrin-

Finkelstein.pdf.  

http://www.veteranstoday.com/2010/11/13/gordon-duff-who-speaks-up-for-holocaust-survivors/
http://www.veteranstoday.com/2010/11/13/gordon-duff-who-speaks-up-for-holocaust-survivors/
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Offentlig-ekonomi/Statsbudget/Statsbudgetens-utgifter/
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Offentlig-ekonomi/Statsbudget/Statsbudgetens-utgifter/
http://www.piahellertz.com/Forintelseindustrin-Finkelstein.pdf
http://www.piahellertz.com/Forintelseindustrin-Finkelstein.pdf
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blev attackerade av mongolerna och flydde till Polen, Österrike och Ungern. De 

hade tvingats avstå från sin hedniska religion av ryske kejsaren och att välja 

mellan kristendomen, islam och judendomen. De valde judendomen. De är 

således inte semitiska judar (s. 47). Detta har den judiske författaren Arthur 

Koestler övertygande beskrivit i sin bok Den trettonde stammen (1976, sv. 

övers. 1992). Det är en historieskrivning som varit bortglömd eller medvetet 

dold, men som nu börjar avslöjas allt mer.  

  Khazarjudarna har således inte sitt ursprung och sina rötter i ”det heliga 

landet”. Kollerstrom menar att det är mer sannolikt att de människor som idag 

bebor Palestina, araberna, är de ursprungliga semiterna (s. 152). Lasse 

Wilhelmson refererar i sin bok Är världen upp och ner? (2009) till Mohamed 

Omar, som är en svensk kulturskribent, poet och tidigare chefredaktör för 

tidskriften Minaret och som berättar att cirka 80 % av världens judar idag är 

khazarjudar (s.117). En annan källa menar att det kan vara upp till 90 %.21 Man 

talar också om östjudar eller ashkenazim till skillnad från den lilla gruppen 

sefardiska judar som levde i Spanien. 

  Texe Marrs (utan år) har i sin bok DNA, Science and the Jewish Bloodline 

beskrivit de khazariska judarnas rötter. Dagens judar har således inte israeliska 

rötter utan khazariska.22  

  En intressant uppgift hämtar Nicholas Kollerstrom från Gilad Atzmons 

artikel ”Truth, History and Integrity” (2010)23 – ”Det är ett etablerat faktum att 

inte en enda judisk historisk text har skrivits mellan första århundradet 

(Josephus Flavius) och tidigt 1800-tal (Isaak Markus Jost)” (s. 152).  

  Enligt Wayne Madsen (2014) har judarna en “hemlig plan för ett andra 

Israel i Ukraina”. Madsen skriver: ”… en hemlig rapport i händerna på 

Netanyahu-administrationen bekräftar att Ashkenazijudarna inte kommer från 

Levanten24, men är ättlingar till kazarerna”.25 Det betyder också enligt en källa 

som Kollerstrom refererar till, Schlomo Sand (2009), att judarna aldrig blev 

utvisade från sitt ”hemland” av romarna. Romarna utvisade aldrig någon, enligt 

Sand (s. 153). I skrivande stund läser jag en artikel om ”The First Jewish Lie: 

The Old Testament fabrication that the Israelites were slaves in Egypt”, av 

                                                 
21 Det khazariska ursprunget - http://www.radioislam.org/judemakt/intro-3-khazar.htm 
22 Första två kapitlen av boken finns på https://www.amazon.com/Science-Jewish-Bloodline-

Texe-Marrs-ebook/dp/B00DUHSHEG#reader_B00DUHSHEG.  
23 Gilad Atzmon (2010)  Truth, History and Integrity - http://www.gilad.co.uk/writings/truth-

history-and-integrity-by-gilad-atzmon.html  
24 Levanten betyder Österlandet, länderna omkring östra Medelhavet inkl. Palestina och Israel 

- https://sv.wikipedia.org/wiki/Levanten  
25 Wayne Madsen (2014) Israel’s Secret Plan for a «Second Israel» in Ukraine - 

http://www.strategic-culture.org/news/2014/12/03/israel-secret-plan-for-second-israel-in-

ukraine.html  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kultur
https://sv.wikipedia.org/wiki/Poet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chefredakt%C3%B6r
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tidskrift
https://sv.wikipedia.org/wiki/Minaret_(tidskrift)
http://www.radioislam.org/judemakt/intro-3-khazar.htm
https://www.amazon.com/Science-Jewish-Bloodline-Texe-Marrs-ebook/dp/B00DUHSHEG#reader_B00DUHSHEG
https://www.amazon.com/Science-Jewish-Bloodline-Texe-Marrs-ebook/dp/B00DUHSHEG#reader_B00DUHSHEG
http://www.gilad.co.uk/writings/truth-history-and-integrity-by-gilad-atzmon.html
http://www.gilad.co.uk/writings/truth-history-and-integrity-by-gilad-atzmon.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Levanten
http://www.strategic-culture.org/news/2014/12/03/israel-secret-plan-for-second-israel-in-ukraine.html
http://www.strategic-culture.org/news/2014/12/03/israel-secret-plan-for-second-israel-in-ukraine.html
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John Kaminski (2015)26. Han menar att berättelsen om utdrivningen, Exodus, 

är en fabrikation. Den hände sannolikt, men på annan plats. I artikeln har han 

ingående granskat Gamla Testamentets berättelser och jämfört med historisk 

forskning. Det är en mycket tankeväckande artikel. 

  Nicholas Kollerstrom betonar att israelernas attacker på palestinierna är ett 

verkligt folkmord, som fortfarande pågår. Det var och är den sanna Förintelsen 

med stort F, enligt författaren (s. 213). 

Den nya världens religion 

Nicholas Kollerstrom menar att berättelsen om förintelsen inte längre är en 

historisk berättelse, utan en beskrivning av en ny religion, med ”Holo-tempel” 

som Auschwitz, dit tusentals besökare vallfärdar varje år inklusive tusentals 

skolbarn som tidigt indoktrineras i den officiella Holocaustmyten och får se 

resterna av hår, skor och glasögon som finns utställda i Auschwitz. 

        
                Fångarnas avklippta hår                                 Glasögon 

Författaren beräknar att omkring 30 miljoner besökare har besökt Auschwitz och 

tittat på ”gaskamrarna” (s. 37). Fler böcker är skrivna om Auschwitz än om 

någon annan plats på jorden. Han gör en talande jämförelse mellan ”Holocaust-

religionen” och kristendomen som exempel (s. 132).  

 Auschwitz = Golgata. Han jämför Jesu lidande med judarnas lidande i    

  Auschwitz. 

 Helgonen = överlevarna 

  Reliker = judiskt hår, skor, glasögon m.m. (s. 135) 

 Tron på mirakel = tron på att judarna skulle utrotas, trots total avsaknad   

  av bevis i dokumentation, samt tron på ett ”unikt vapen” för utrotningen,   

   gaskamrarna, vilket visat sig vara totalt omöjligt rent praktiskt vid närmare   

  granskning 

  Synden = skulden för vad vi alla tillät ske med ”Guds utvalda folk” 

                                                 
26 ”The First Jewish Lie: The Old Testament fabrication that the Israelites were slaves in 

Egypt”, https://www.darkmoon.me/2015/the-first-jewish-lie-the-old-testament-fabrication-

that-the-israelites-were-slaves-in-egypt/  

 

https://www.darkmoon.me/2015/the-first-jewish-lie-the-old-testament-fabrication-that-the-israelites-were-slaves-in-egypt/
https://www.darkmoon.me/2015/the-first-jewish-lie-the-old-testament-fabrication-that-the-israelites-were-slaves-in-egypt/
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  Syndernas förlåtelse = det aldrig sinande flödet av pengar från Tyskland  

  till Israel för att kompensera överlevarna 

  Kätteri/irrlära = de som tvivlar på Holocaustberättelsen är fördömda  

  kättare och får uppleva att deras rykten, karriärer och sociala kontakter  

  förstörs (den moderna inkvisitionen och häxbränningen) 

  Helgedomar = Minnesplatser, museer m.m. samt en minnesdag, den 27  

  januari, det datum då Auschwitz-Birkenau befriades 

  Synder = otillbörligt intresse för Tysklands perspektiv, exempelvis genom  

  att man läser revisionistisk litteratur 

  Sankte Per = Elie Wiesel, den förste ”påven” som etablerade en ”kyrka”.  

  Han tog 20 000 dollar för att under en timme tala om Holocaust plus ville   

  åka limousin.  

  Han fick Nobels fredspris år 1986.  

 

I Appendix II berättar Nicholas Kollerstrom att Elie Wiesel, som påstod att han 

varit i Auschwitz och hade nummer A7713 tatuerat på sin arm (en tatuering han 

aldrig visade), var en ”bedragare av värsta slag”, eftersom han stulit identiteten 

från en man som faktiskt varit i Auschwitz och hade nummer A7713 tatuerat på 

sin arm (s. 229). Den ungerske juden Nikolaus Grüner med nummer A11104 

har forskat omkring frågan i 20 års tid och utsatts för hot för detta. Han har 

meddelat att kopior på hans samlade dokument finns i tryggt förvar och kommer 

att publiceras om han skulle bli dödad (s. 229). Grüners bok heter ”Stolen 

Identity A7713”. Boken finns på internet.27  

   Även den tyske forskaren och revisionisten Germar Rudolf liknar 

Holocaust-berättelsen med en ideologi som ”bär alla tecken på de element som 

ingår i en religion” (s. 134).     

Varför sattes judarna i koncentrationsläger? 
En fråga som jag och många med mig ställt oss är varför judarna blev ett sånt 

hatobjekt för Hitler och nazisterna. Vad hade judarna gjort? Varför ville Hitler 

och nazisterna göra sig av med dem? Ett svar är att judarna hade lyckats 

infiltrera Tysklands regering, politik, kultur, rättsväsende och media m.m. under 

100 år, vilket nazisterna genomskådat och protesterade emot och ville ändra på.  

  Nicholas Kollerstrom (fotnot 279, s. 144) berättar att judarna blivit utvisade 

från väldigt många länder innan Hitler ville deportera dem. Från Frankrike år 

1253, England år 1290, Frankrike igen år 1306, Sachsen år 1348, Ungern 1360, 

Belgien 1370, Slovakien 1380, Österrike 1420, Nederländerna 1444, Warszawa 

1483, Spanien 1492, Litauen 1495, Polen 1498, Italien 1548, Bayern 1551, Prag 

                                                 
27 Nikolaus Grüners Stolen Identity (2007) 

http://www.nazigassings.com/PDFs/StolenIdentity2.pdf  

http://www.nazigassings.com/PDFs/StolenIdentity2.pdf
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1557 och Böhmen 1744.28 Men varför?  

  Den judiske författaren Henry Makow (2014)29 berättar att judarna, genom 

sin självbild av att vara ”Guds utvalda folk”, levde på ett sätt som inte blev 

accepterat av ländernas befolkningar. Eftersom de var ett ”herrefolk” skulle alla 

andra, icke-judar, ”goyim” (som lär betyda ”mänsklig boskap” enligt citat ur 

judarnas heliga skrift Talmud30) tjäna herrefolket.   

  Dessutom var många nationer kritiska mot judarnas religiösa och ockulta 

riter. Enligt Makow specialiserade sig judar på ”ocker, magi, trolldom, att sia 

om framtiden, astrologi, brygder och droger, gift, alkemi, amuletter, 

besvärjelser och förbannelser, afrodisiakum (kärleksmat) och kosmetika” 

(Makow, s. 23). Dåvarande påven Pius V förklarade utdrivningen med att 

judarna förför svaga människor med sina ”satanistiska illusioner, sin charm och 

sina magiska trick och trolldom”. Det de gjorde stod i strid med kristna 

värderingar, enligt påven. Men kanske den tyngsta orsaken är judarnas 

flertusenåriga inflytande inom finansvärlden. 

  David Duke beskriver i Den judiska rasismen (2015) judarnas finansiella 

verksamheter med utlåning mot ockerräntor. Före Martin Luther och 

Reformationen så var det bara judarna som tilläts att låna ut pengar mot ränta. 

Varken den katolska kyrkan eller islam tillät det. David Duke berättar att 

räntorna ibland kunde vara upp till mellan 22 och 43 procent. ”I norra 

Frankrike begränsades räntesatsen till 43 procent år 1206 då myndigheterna 

sökte minska den dåvarande satsen på 65 procent med ränta på ränta” (Duke, s. 

162).31 Judarna blev rikare och rikare och bönder och andra som behövde låna 

pengar blev fattigare och fattigare.  

  Redan Jesus Kristus varnade för ”månglarna”. Han drev ut alla som 

köpte och sålde, han ”välte omkull borden för dem som växlade pengar och 

stolarna för dem som sålde duvor, och han sade till dem: ’Det står skrivet: Mitt 

hus skall kallas ett bönens hus. Men ni gör det till ett rövarnäste’.” (Matteus 

21:12-17). Hitler var således långt ifrån det förste. 

  Den 24 mars 1933 förklarade judarna krig mot nazisterna eftersom Hitler 

då hade kommit till makten och ville förändra det tyska samhällssystemet, vilket 

skulle komma att innebära en radikal förändring för judar i maktställning. 

Artikeln i Daily Express publicerades innan det över huvud taget gjorts någon 

antijudisk åtgärd av nazisterna. Judarna proklamerade en bojkott av tyska varor, 

vilket blev extremt effektivt när det gällde att skada Tysklands ekonomi. 

Nazisterna svarade med en endags bojkott mot judiska affärer den 1 april 1933, 

                                                 
28 Kollerstroms källa är Källa W.Carr, Pawns in the Game (1958), Ch 2.  

http://www.jesus-is 

savior.com/Evils%20in%20Government/Communism/pawnsinthegame.pdf 
29 Henry Makow (2014) Illuminati 3 – Satanic Possession 
30 http://debatt.passagen.se/andligt/religion-och-tro-1110/citat-ur-talmud-321560  
31 David Dukes källa till uppgiften är Cecil Roth A History of the Jews in England (1978) 

http://debatt.passagen.se/andligt/religion-och-tro-1110/citat-ur-talmud-321560
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en aktion som inte skadade judarna på något sätt, utan blev mer en symbolisk 

gest. 

 

 
                                Fram sidan på Daily Express den 24 mars 1933. 

                     Judarna förklarar krig med Tyskland. Judar i hela världen förenas. 

 

  En sionistledare, Chaim Weizmann, förklarade år 1939 att ”Det israeliska 

folket runt om i världen förklarar ett ekonomiskt och finansiellt krig mot 

Tyskland – ett heligt krig mot Hitlers folk” (s. 143).  Nazisterna bestämde sig nu 

för att utvisa judarna, något som således flera nationer före tyskarna hade gjort. 

  Men tyskarna hade mycket starka krafter mot sig. Det tyska folket som 

enligt Kollerstrom ”frambringat stora poeter och filosofer, mystiker och 

musiker, artister och författare” tvingades nu in i en lång era med ”politiskt 

korrekthet, bokbränning och fängslande av historieforskare” (s. 144). Efter 

WWII sattes ”förintelseskölden” och ”antisemitkortet” upp och nazisterna blev 

den extrema ondskans hantlangare.32 Sionistjudarna gjorde sig därmed 

oberörbara och immuna mot kritik.  

De heliga myterna om New World Order 
Nicholas Kollerstrom menar att det nu är två nationer som bygger på lögner, 

USA och Israel. Om dessa länder skulle splittras sönder så skulle den sanna 

historien uppenbaras (s. 145). 

  Författaren menar att toppskiktet i den amerikanska regeringen, som till 

                                                 
32 Begreppen är hämtade från artikeln Israel: Centrum för handeln med sexslavar på Fria 

Sidor - http://friasidor.is/israel-centrum-for-handeln-med-sexslavar/ 

http://friasidor.is/israel-centrum-for-handeln-med-sexslavar/
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stor del är judiska sionister tillsammans med Israel, bär ansvaret för katastrofen 

den 11 september 2001, ”9/11”, vilket innebar att USAs regering konspirerade 

för att mörda sina egna medborgare för att uppnå sina syften. Det blev dåliga 

nyheter för muslimerna, eftersom det gav USAs sionister och neocons det 

amerikanska folkets ”tillåtelse” att gå ut i krig mot ”terroristerna” (s. 146). 

Dessa terrorister fanns i länderna nära Israel. Kriget skulle gynna Israels 

stormaktsambitioner, utvecklandet av ”Stor-Israel”.  

  NWO, New World Order, den nya världsordningen, syftar till att skapa en 

global fascistisk/kommunistisk stat med en världsregering, en världspolis, en 

världsdomstol (Haag?), en världsmilitär (NATO?), en global socialistisk 

planekonomi med en gemensam valuta och total kontroll samt en världsreligion. 

Många tecken tyder på att påven Franciskus aspirerar på rollen som 

världsreligionens ledare. Franciskus är jesuit. Det är första gången som en jesuit 

väljs till påve. Jesuiterna har också världsbyggarambitioner.33 De är Vatikanens 

”soldater”. Efter att ha utbildats till soldater i påvens här, avlägger de en 

skrämmande ed om lydnad till påven.34  

Vinnarnas berättelse 
Nicholas Kollerstrom betonar, liksom flera andra revisionistiska författare, att 

USAs och Storbritanniens makteliter gynnas av Holocaust-berättelsen (s. 151). 

Den framställer dem i en hjältedager. De var de goda, räddarna, befriarna. Hitler 

och nazisterna var de onda. De allierade besegrade Hitler och nazisterna, 

befriade judarna och räddade världen från nazismen. Ingen nämner att Hitler 

kämpade för att rädda Tyskland och Europa från kommunismen, vars avigsidor 

han sett under första världskriget. 

  I skrivande stund får vi höra att Amazon ska upphöra med att distribuera 

”förnekarlitteratur”, något som den kontroversielle Brother Nathanael reagerat 

på i en liten videosnutt och som han kallar ”modern bokbränning”.35 Yad 

Vashem, The World Holocaust Remembrance Center i Israel, har i februari i år 

skrivit till Amazons vd Jeff Bezos att bett dem att sluta sälja förintelse-

förnekande böcker på sin hemsida.36 Censuren hårdnar eftersom revisionisterna 

                                                 
33 Den kände visselblåsare Karen Hudes avslöjar jesuiterna i en video på 30 minuter på 

YouTube - Network of Global Corporate Control 1 3 17 Jesuits -  

https://www.youtube.com/watch?v=wtYdQamXyMM. För den läsare som vill veta mer om 

jesuiterna och deras mörka agenda, så finns det en hel del avslöjande artiklar och 

Youtubevideor på Internet. 
34 Jesuiteden - vad säger den? - http://gospel.jesuslever.eu/jesuiteden-vad-sager-den-spion-

video-blodsdad-kyrkan-pavens-tjanare/ 
35 The Amazon Book Burning - https://www.youtube.com/watch?v=914DvVBm0dY  
36 Yad Vashem to Amazon: Quit Selling Holocaust-Denying Books 

https://www.youtube.com/watch?v=wtYdQamXyMM
http://gospel.jesuslever.eu/jesuiteden-vad-sager-den-spion-video-blodsdad-kyrkan-pavens-tjanare/
http://gospel.jesuslever.eu/jesuiteden-vad-sager-den-spion-video-blodsdad-kyrkan-pavens-tjanare/
https://www.youtube.com/watch?v=914DvVBm0dY
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blir fler och fler och sanningen hotar att bli avslöjad. Sionisterna börjar bli 

alltmer desperata. Ett avslöjande kommer att innebära en gigantisk katastrof för 

dem. Det blir dyrt. Då blir det exempelvis dags att återbetala ”skadestånden” till 

de tyska skattebetalarna och dessutom låta palestinierna, de sanna semiterna, 

överlevarna, flytta till sitt hemland igen. 

  I skrivande stund får vi också höra att Vita Husets talesman Sean Spicers 

har sagt: ”Hitler sjönk inte ens till nivån att använda kemiska vapen. ... Han 

använde inte gas på sitt eget folk på samma sätt som (Bashar al-) Assad gör.”37 

(”Hitler didn’t even sink to the level of using chemical weapons. … He was not 

using the gas on his own people the same way that (Bashar al-) Assad is doing.” 

Men det skapade så starka reaktioner att han senare tvingades be om ursäkt för 

sitt uttalande. Om det verkligen var Bashar al-Assad som släppte ut gas på sitt 

eget folk, samtidigt som det pågick fredsförhandlingar, tvivla många av ”de 

lärde” om i sociala medier just nu. 

Ett avslutande ord 
Nicholas Kollerstrom menar att det inte kan bli något lycklig slut för 

mänskligheten så länge som den ”mardrömslika vanföreställningen” om 

Holocaust får fortsätta styra vårt seende, våra ställningstaganden och vår 

historieskrivning (s. 20). Så länge vi inte ifrågasätter är vi utelämnade till 

sionisternas agenter och deras intriger för en ny världsordning (s. 154).  

  Jag är övertygad om att vi en vacker dag kommer att få veta Sanningen, 

även om det nog inte sker inom min livstid (denna inkarnation), och då kommer 

många att säga: ”Varför var det ingen som berättade?” Men det är många som 

har berättat och ändå fler som börjar berätta. Nu gäller det läsa och lyssna med 

öppna ögon och öron – och vara öppen så att förtrollningen bryts och Sanningen 

får en chans att komma fram. 

  

                                                 

http://www.newsmax.com/Newsfront/yad-vashem-asks-amazon-stop-selling-

denier/2017/02/26/id/775654/  
37 http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/orLpK/spicers-groda-inte-ens-hitler-anvande-kemiska-

vapen  

http://www.newsmax.com/Newsfront/yad-vashem-asks-amazon-stop-selling-denier/2017/02/26/id/775654/
http://www.newsmax.com/Newsfront/yad-vashem-asks-amazon-stop-selling-denier/2017/02/26/id/775654/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/orLpK/spicers-groda-inte-ens-hitler-anvande-kemiska-vapen
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/orLpK/spicers-groda-inte-ens-hitler-anvande-kemiska-vapen

