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Att läsa ”Den Svenska Socialdemokratins sanna historia” ger aha-upplevelser 

av stora mått. Den ger en omfattande, detaljerad analys av ett politiskt skeende i 

Sverige som många gånger har varit obegripligt och som nu blev begripligt. 

Författarna menar, liksom flera andra källor, att socialismen, kommunismen, 

fascismen och nazismen med flera ismer är skapade av samma källa som de 

menar är frimurarna och Illuminati.  

  Jag blir aningen överraskad över att berättelsen om socialdemokratin börjar 

med en genomgång av Illuminati och frimurarna, men snart inser jag logiken. 

Här utvecklas de moderna idéerna om ”perfekta felfria människor” som bör 

leva i ”det perfekta felfria samhället (världssamfundet)” (s. 5). Detta är en 

socialistisk utopisk värld.  

  De upplysta, de illuminerade, frimurarna erkände inte de kristnas Gud. Man 

skulle istället få sina rättigheter via staten. ”Detta innebär att om bara rätt 

tyrann kommer till makten skulle denne kunna ta ifrån dig allt, ty du har redan 

blivit helt beroende av staten för din utbildning, din hälsa, din mat och ditt 

boende”, skriver författarna (s. 5) 

Vilka är författarna? 

Jag blev nyfiken på författarna och hur de kunde ha så omfattande och ingående 

kunskaper om detta historiska skeende i Sverige. 

  Mikael Möller är filosofie licentiat i matematisk statistik. När jag frågar 

vad det är svarar han: ”Matematisk statistik är faktiskt mycket intressant. 

Innehåller matematikens logik och klarhet samtidigt med slumpens dynamik och 

 
1 MetalHeadViking drev bloggen Det Opåverkade Sinnet under tiden 2011–2016. - 

http://detopaverkadesinnet.blogspot.com/. Jag har försökt få kontakt via en mailadress, 

förgäves. Däremot har jag haft en del kontakt med MikMet. Han skriver: ”Det är viktigt att 

påpeka att utan MetalHeadViking hade det nog aldrig blivit en bok”. 

 

http://detopaverkadesinnet.blogspot.com/
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slumpens inverkan på våra liv”. Jag förstod ändå inte men gav upp. I skrivande 

stund är han 72 år, ”så ingen kan egentligen skada mig”, berättar han. Han har 

varit redaktör för tidskriften Qvartilen, Svenska statistikersamfundets tidskrift. 

Nu ägnar han sig åt sanningssökande. 

  MetalHeadViking är totalt anonym. Han drev bloggen Det Opåverkade 

Sinnet fram till år 2016. Där skriver han: ”Min blogg jobbar mest med att samla 

in information gällande Den Nya VärldsOrdningen (eng. The New World Order) 

(lat. Novus Ordo Seclorum), för att bättre kunna bedriva ett motstånd. Min 

blogg är en svensk kristen, nationalistisk, konservativ, individualistisk blogg.” 

På bloggen publicerade han en större artikel om socialdemokratins historia, som 

Mikael Möller sedan utvecklat och bearbetat. För enkelhetens skulle använder 

jag fortsättningsvis författarnamnet MikMet, vilket således inkluderar Mikael 

Möller och MetalHeadViking. Möller skriver ”jag står på Mets axlar och utan 

honom hade jag aldrig fått ihop aktstycket”. 

Illuminati och sionismen 

MikMet beskriver inledningsvis hur Illuminati uppstod och utvecklades. Bland 

annat berättar han att Bavariska Illuminati startades av jesuiten Adam 

Weishaupt den 1 maj 1776. Det är en hednisk, luciferiansk högtid som 

fortfarande firas av socialister över hela världen, utan att de har en aning om 

rötterna till firandet.  

                              
 

  Den politiska sionismen utvecklades på 1800-talet av den tysk-judiske 

filosofen och jesuiten Moses Hess (1812-1875). Han utvecklade en nära relation 

till Karl Marx som också var jude. Författaren Lasse Wilhelmson berättar 

ingående om detta i sin bok ”Är världen upp och ner? - Artiklar i urval om 

Palestina, de nykoloniala krigen och sionismen (2009).2  Moses Hess var också 

en av grundarna till den tyska socialdemokratin. En intressant uppgift är att Hess 

också var Karl Marx’ mentor. Enligt Lasse Wilhelmson hjälpte Hess Marx att 

skriva ”Det kommunistiska manifestet”. Hess var också Marx’ personlige 

 
2 Min artikel om Lasse Wilhelmsons bok -

http://www.piahellertz.com/Om_judendom_och_sionism_Lasse_W.pdf 

http://www.piahellertz.com/Om_judendom_och_sionism_Lasse_W.pdf
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suppleant på Internationalens möten i Europa. Men inte nog med det. 

Wilhelmson menar att bankkapitalisten Rothschild delvis försörjde Marx medan 

han satt och skrev färdigt ”Kapitalet” i London. Wilhelmson menar alltså att 

socialdemokratin och kommunismen har samma ideologiska rötter som 

sionismen. Denna information breddar förståelsen för MikMets berättelser.  

  Det är i sin bok ”Rom und Jerusalem” från år 1862 som Hess lägger den 

filosofiska grunden för den judiska nationalismen, sionismen.3 

Bilderberggruppen 

År 1954 samlades en gupp människor i hemlighet på Hotel de Bilderberg i 

Holland. Det blev början till årligt återkommande möten där människor med 

makt samlades och diskuterade med en hemlig agenda. På detta första möte 

deltog vänsterliberalen Herbert Tingsten (s. 80). Tage Erlander verkar ha 

kommit med år 1962, även om han enligt MikMet kan ha deltagit som 

observatör tidigare. Marcus Wallenberg har varit med från 1957 och framåt.  

År 1962 hölls mötet i Saltsjöbaden så den gången var det ganska många 

svenskar med.  

  Enligt MikMet var det mest frågor om införande av EU, FN och NATO 

som avhandlades, men även Afrikafrågan samt hur ”Kalergiplanen” skulle 

genomföras.4 Bilderberggruppen är en av de maktgrupper som styr vad som sker 

i världen – och i Sverige. 

 
 

Socialismen kom till Sverige 
MikMet betonar att ”det är viktigt att förstå att fackföreningsrörelsen från 

början var en skapelse av frimurare och andra hemliga sällskapsordnar” (s. 6). 

Frimurarna använde sig av de gamla ”fria murarnas” skråväsende för att sprida 

 
3 https://sv.metapedia.org/wiki/Moses_Hess  
4 Se exempelvis Förintelsen av Europa – om greve Kalergis paneuropeiska vision – Vávra 

Suk – 9 dec. 2012 - 

https://www.nyatider.nu/forintelsen-av-europa-om-greve-kalergis-paneuropeiska-vision/ 

https://sv.metapedia.org/wiki/Rom_und_Jerusalem
https://sv.metapedia.org/wiki/1862
https://sv.metapedia.org/wiki/Judar
https://sv.metapedia.org/wiki/Nationalism
https://sv.metapedia.org/wiki/Sionism
https://sv.metapedia.org/wiki/Moses_Hess
https://www.nyatider.nu/forintelsen-av-europa-om-greve-kalergis-paneuropeiska-vision/
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sin arbetarrörelse. Författaren Jüri Lina som en stor del av sitt liv forskat på 

frimurarna berättar i sin bok ”Världsbyggarnas bedrägeri - Frimureriets dolda 

historia” (2017) att de fria murarna hade loger där man möttes och bytte 

erfarenheter och information.5 De var huvudsakligen stenhuggare, murare och 

konstnärer. Man hade också ett internationellt samarbete. De hade olika tecken 

som visade att de var fria murare, olika handslag, hälsningstecken och lösenord. 

Syftet med hemligheterna var att de skulle känna igen varandra eftersom de 

”vakade över sitt yrkes hemligheter och normer” (Lina, s. 59).  

 
 

  Jüri Lina berättar att när gillena förbjöds och försvann så började vissa 

gillen återhämta sig genom att man lät icke-yrkesmän bli medlemmar och man 

krävde höga inträdesavgifter av dem. ”Det var just detta de mörka penning-

starka krafterna hade väntat på”, skriver Lina (s. 61). Dessa behövde ett väl 

fungerande nätverk ”med hemliga koder för att sätta sin plan i verket, att skaffa 

sig kontroll över ’samhällsbygget’”. Lina menar att det var en frimurare som 

skrev Internationalen.  

  Jüri Lina citerar en fransk frimurare, Jean Izoulet, som skrev: ”Meningen 

med de senaste århundradenas historia har varit att trehundra judiska penning-

baroner, alla mästare av stolen, skall behärska världen” (Lina, s. 348). 

Uttalandet påminner mig om John Colemans analys av de mäktiga i världen i 

sin bok ”Conspirators’ hierarchy – The Story of the Committee of 300” (1991).6 

  Det viktigaste skrået var skräddarnas, framförallt i Sverige. De hade sina 

gesällvandringar till Europa och byggde på så sätt upp ett stort kontaktnät. ”Det 

var så yrkets produkter utvecklades och nya lärlingar hittades och introduce-

rades i yrkets konst”, skriver MikMet (s. 7). Vid dessa gesällvandringar kom de 

 
5 Min artikel om boken finns på http://www.piahellertz.com/Varldsbyggarnas_bedrageri.pdf  
6 Conspirators’ hierarchy – The Story of the Committee of 300 finns som pdf på Internet. 

http://www.otvoroci.com/uploads/3/8/0/5/38053843/committee300.pdf.  

En uppdaterad version från 2010 av John Colemans bok fanns år 2017 att köpa på Amazon 

för nästan 900 kronor när jag skrev artikeln om Jüri Linas bok. Vem som helst skulle inte ha 

råd att köpa den. Men ett par år senare, år 2019, köpte jag den på Bokus för 196 kr. Min 

artikel om Colemans bok finns på - 

http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf. 

http://www.piahellertz.com/Varldsbyggarnas_bedrageri.pdf
http://www.otvoroci.com/uploads/3/8/0/5/38053843/committee300.pdf
http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf
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svenska skräddarna i kontakt med ”arbetarrörelsen retorik” på kontinenten. En 

av de viktigaste personerna som introducerade socialismen i Sverige under 

1840-talet var skräddaren Sven Trägårdh (född Mattisson). MikMet refererar 

till hemsidan Maoistiskt Forum – Röda fanan för mer information.7 

Socialdemokratin och frimurarna 

Skräddaren August Palm anses vara den svenska socialdemokratins anfader. 

När han var i Tyskland i slutet på 1800-talet kom han i kontakt med den tyska 

avdelningen av frimurarnas Första International. MikMet berättar att Karl 

Marx, Michail Bakunin och andra kända socialister inom Första 

Internationalen var frimurare (s. 16). En författare som MikMet refererar till, 

Bill Still, skrev i sin bok ”The New World Order: The Ancient Plan of Secret 

Societies” (1990) att begreppet ”international” gav en känsla av att det handlade 

om en internationell arbetarunion, när det egentligen var en ”’frimurarmix’ av 

elitsocialister, kommunister, ateister och satanister…” (s. 16).  

    
August Palm                         Karl Marx     

Att August Palm och Karl Marx gömmer sin högra hand betyder att de är 

frimurare. MikMet skriver att tecknet betyder att de är ”under träldom till Jah-

Bul-On” (s. 17) Han fortsätter: ”Jah-Bul-On är Saturnus, beskyddad av den 

liksidiga triangeln (666), den falska profeten och anti-Christ!” 

  August Palm bildar tillsammans med några frimurare Sveriges Socialdemo-

kratiska Parti, SAP, år 1889. År 1896 kommer partiet in i riksdagen och då blir 

frimuraren Hjalmar Branting socialdemokraternas första riksdagsledamot. En 

annan svensk som blev betydelsefull var den demokratiska guvernören John 

Lind, som hade emigrerat till USA. August Palm och John Lind lär ha funnit 

varandra i en ”extremt elitistisk världsbild” (s. 19). Palm hyllade Linds skatte-

höjningar och införande av regleringar, berättar MikMet.  

 
7 http://www.maoistisktforum.org  

http://www.maoistisktforum.org/
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  Författaren avslöjar ingående socialdemokraternas rötter hos frimureriet.  

 

 
Jag fick denna bild av en vän som visar att Socialdemokraterna och frimurarna  

i Karlskrona delar samma fastighet. 

 

Han skriver ”Den ’frihet’ som erbjuds är endast den som staten erbjuder dig: 

att bli slav för en liten klick elitistiska socialister, vilka lovar dig guld och gröna 

skogar, men aldrig håller de sina löften” (s. 20). Detta innebär att 

socialdemokraterna arbetar för frimurarnas mål om en ny världsordning ”och 

det långt innan Bilderberggruppen … dök upp” (s. 23) 

Demokrati 

MikMet citerar Karl Marx: ”Demokrati är första steget mot socialism” (s. 25). I 

en demokrati får alla rösta, även de som är okunniga. De okunniga är lätta att 

manipulera av dem som bestämmer hur de som har makten vill att folk ska rösta. 

MikMet menar att demokratin har pacificerat svenskarna. Medborgarna tror att 

man ”kan påverka framtiden genom att lägga sin röst vart fjärde år” (s. 35) 

  En av de frågor som var viktiga för socialisterna var fred och avrustning, 

eftersom man sa sig vilja ha världsfred. Då måste man avrusta, vilket i praktiken 

innebär att avväpna folket. Däremot får den ”marxistiska världsregeringen” 

Nationernas Förbund, ha en egen armé och en egen polis, som enskilda 

medborgare då inte kan försvara sig emot. MikMet menar att det är omkring 

frågan om fred som tanken om en världsregering börjar uppstå i modern tid (s. 

25).  

  MikMet skriver att arbetarna enligt marxismen inte ska ställa upp för att 

försvara sitt fosterland utan istället ”ställa upp för Internationalen och avskaffa 

sina respektive länder” (s. 27). Hjalmar Branting strävade efter att Sverige 

skulle vara en del av det progressiva globalistiska projektet. Han menade att 

varje medlemsstat i Nationernas förbund, NF, skulle ”tvingas uppge sin 

nationella suveränitet till NF” (s. 20). Detta var år 1920. Men det fanns en 
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motståndsrörelse inom NF som lyckades dra USA ut ur NF och därmed rasade 

NF samman, berättar MikMet. ”Därmed hade globalisternas plan på en 

världsregering misslyckats denna gång”, skriver han (s. 30). Men man gav inte 

upp. 

  MikMet konstaterar att ”i socialdemokraternas ideologi är 

landsförräderiet inbyggt – det kom inte med Olof Palme. Socialdemokraterna 

har alltid varit globalisternas förlängda arm i Sverige” (s. 42). 

Socialismen och sionismen 

MikMet berättar att Hjalmar Branting var en av de första sionisterna i Sverige. 

Författaren definierar sionism: ”En sionist är en person som är för att militärt 

ockupera Palestina för att där, med våld, bilda en judisk stat” (s. 30). Detta var 

kanske inte så förvånande eftersom Hjalmar Branting enligt MikMet var jude, 

vilket författaren ägnar ett kapitel åt att försöka bevisa (s. 33ff). Enligt en 

ovetenskaplig källa på internet beskrivs Branting som tillhörande en ätt som 

”konverterat till judendomen”.8  

  MikMet refererar till en svensk-zionistisk korrespondens från åren 1906-

1919 som visar att Hjalmar Branting var ”första signatär” när det gällde ett 

fredsmanifest om en ”oberoende, fri judisk stat i gamla Palestina” (s. 31). Detta 

var år 1917, samma år som Balfourdeklarationen. Där meddelade den brittiske 

utrikesministern Arthur James Balfour till lord Walter Rothschild, ledaren 

för det judiska samfundet i England, att den brittiska regeringen stöder förslaget 

att upprätta ett judiskt hemland i Palestina.9   

  MikMet berättar att Branting ägnade mycket tid åt möten med medlemmar 

i Andra Internationalen där Rosa Luxemburg, Vladimir Lenin och Julius 

Martov deltog, samtliga var judar.  

Branting och Aschberg 

I ett avsnitt redovisar MikMet kopplingarna mellan Hjalmar Branting och 

Lenins ”bankir” Olof Aschberg, som är den kände journalisten Robert 

Aschbergs farfar och han kallades ”den röde bankiren”. MikMet redogör för 

kopplingarna och de ekonomiska transaktioner som förekom mellan Lenin och 

Aschberg. Bland annat berättar han att Aschberg smugglade ca 500 ton guld, 

kronjuveler och ikoner från ryska kyrkor och kloster och den ryska statskassan. 

”Guldet smältes om och gavs svenska stämplar”, vilket gjorde det omöjligt att 

spåra (s. 34).  Ikonerna donerades till Nationalmuseum i Stockholm. MikMet 

menar att dessa borde lämnas tillbaka (s. 35). 

 
8 Min undran är då om rötterna var de s.k. Khazarjudarna som författaren Arthur Koestler 

berättar om i sin bok ”Den trettonde stammen” (1992).  
9 https://sv.wikipedia.org/wiki/Balfourdeklarationen_(1917)  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Arthur_James_Balfour
https://sv.wikipedia.org/wiki/Walter_Rothschild
https://sv.wikipedia.org/wiki/Judisk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Palestina
https://sv.wikipedia.org/wiki/Balfourdeklarationen_(1917)
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Maktspelarna växlar, men… 

MikMet gör en ingående redovisning av de politiska turerna i Sverige under de 

år som gått. Det är en mycket intressant och avslöjande redovisning som ger 

många aha-upplevelser. Det är många namn jag inte ens känner igen, 

exempelvis Hjalmar Hammarskjöld, Carl Swartz, Nils Edén, Louis de Geer, 

Ernst Trygger, Rickard Sandler, Carl-Gustav Ekman med flera.  

Fabianismen 

MikMet skriver att en grupp som ”bakom kulisserna” drev progressiva frågor i 

början av 1900-talet var Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA, som bildades 

år 1903. Förbundets påverkades av det brittiska Labourpartiets tankesmedja The 

Fabian Society. Den fabianska metoden var inspirerad av en romersk general, 

Fabius Maximus. Metoden innebar att man med hjälp av långsiktiga målsätt-

ningar skulle förändra samhället. Det skulle gå så långsamt så ”massorna inte 

skulle märka att man var på väg mot den socialistiska drömmen – en 

världsregering”. Metoden kallades också ”de små stegens tyranni” (s. 40). 

Befolkningen skulle luras in i socialismen via idén om ”välfärdsstaten”. Nu blev 

det riktigt skakande för mig. MikMet räknar upp några kända fabianister, H.G. 

Wells, George Bernard Shaw och Bertrand Russel och han skriver att genom 

att bara studera dessa tre inser man ”att denna socialistiska elit är besatt av 

kontroll” (s. 40).  

  Det som skakade mig var att jag utbildade mig till socionom på 70-talet och 

CSA var en del av en självklar historia inom social arbete, även om den 

historien berättades på ett annat sätt och med andra perspektiv. 

”Hur svenska folket lurades” 

MikMet berättar att begreppet ”folkhemmet” användes först på 1910-talet och 

det var av en högerpolitiker. Begreppet hade inledningsvis ”konservativa drag”, 

men blev snart synonymt med en vänsterpolitik och blev en socialistisk idé. 

Välfärdsstaten var under mellankrigstiden socialismens ”främsta trend”, skriver 

MikMet. Det som kyrkorna tidigare tog ansvar för skulle staten nu ta över. Det 

hände över nästan hela världen. Författaren skriver: 

Kyrkorna fick backa. De skulle inte längre ta hand om de sjuka, de fattiga och de 

svaga i samhället och ej heller undervisa de kunskapstörstande. Nej bort med all 

solidaritet människor emellan. Nu var det staten som skulle ta över denna roll (s. 

46).  

Staten skulle göra detta – med våld, skriver MikMet. Det skedde genom att 

staten drev in skatter för att finansiera verksamheterna inom institutioner med 

byråkrater och myndigheter. ”Man skulle alltså inte kunna avstå från detta. Den 

socialistiska solidariteten är - som vi alla vet - inte frivillig”, skriver MikMet. 
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Ett exempel som författaren nämner är mödravården. ”Det främsta problemet är 

det diaboliska, att man eliminerade kunskapen som tidigare fanns bland svenska 

kvinnor” (s. 55). Fast nog är jag tacksam över att jag slapp vara med och förlösa 

min dotter.       

  Ett liknande maktövertagande som MikMet inte nämner är det som hände 

inom sjukvård och läkemedel. De gamla naturmedicinerna och läkeörterna fick 

ge vika för ”krav på vetenskaplighet” och vinstintressen. 

  Befolkningen skulle nu luras in i socialismen, d.v.s. välfärdsstaten som var 

synonym med ”Den Nya Världsordningen” (s. 46). Efter det att USAs privat-

ägda centralbank The Federal Reserve Bank skapades så blev det enklare för 

Makteliten att exempelvis avskaffa guldmyntfoten. MikMet menar att det var 

den sista ”brandväggen” som hindrade socialismens genomförande (s. 47). Nu 

fanns det inget hinder längre för att man utan begränsningar kunde trycka upp 

sedlar. MikMet berättar att från och med den 27 september år 1931 så kunde 

svenskarna inte längre begära guld för sina kronor hos riksbanken. Sedan dess 

har Sveriges ekonomi baserat sig på papperspengar.  

  Det är väl bara att konstatera att även detta är en tidsfråga genom de 

aktuella attackerna mot kontanter. Sverige är även i detta fall ett ”föregångs-

land” och vi medborgare säger inte ifrån utan accepterar att det bara blir kort 

som gäller. Betalkort som lätt kan stoppas. 

  MikMet berättar att våra svenska pengar inte längre trycks i Sverige. 

Sedlarna trycks av det amerikanska bolaget Crane Currency och mynten i 

Nederländerna av bolaget Koninklijke Nederlandse Munt (s. 171). Författaren 

berättar att de svenska sedlarna under 263 år har tillverkats av Tumba 

papperstryckeri. I en fotnot (nr 151, s. 172) berättar han att det amerikanska 

”finpappersbolaget Crane Currency” köpte Tumba pappersbruk för 154 

miljoner kronor och företaget flyttade till Malta. ”Detta innebär de facto att 

Sverige inte längre är ett självständigt land utan vi styrs av bankmaffian”, 

skriver MikMet (s. 172). I en fotnot skriver han att ”Numer trycks svenska 

pengar i City of London”. 

Den nya människan 

Författaren skriver att ”Socialister, oavsett om de kallat sig kommunister, 

fascister eller socialdemokrater, hade/har alla en vision av en ’ny människa’.” I 

Tyskland vågade det nationalsocialistiska arbetarpartiet, NSDAP, inte öppet visa 

att de var socialister, menar MikMet. Istället betonade de sin traditionalistiska 

och nationalistiska vision. Man skulle bygga och stärka Tyskland. Samtidigt 

fanns de marxistiska visionerna ”inom den inre cirkeln”, skriver författaren (s. 

47). Han menar att Per Albin Hansson och socialdemokraterna i Sverige 

använde en liknande strategi. De sålde tanken om ”folkhemmet via 
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traditionalism”. De marxistiska influenserna tonades ner, något vissa 

vänstergrupper kritiserade.   

  Författaren nämner paret Alva och Gunnar Myrdal och menade att de 

”förespråkade öppet eugenik”, vilket enligt Wikipedia betyder ”metoder att 

förbättra den genetiska kvaliteten hos olika populationer” (s. 56). MikMet 

menar att paret Myrdal gick längre än de tyska nationalsocialisterna och deras 

policy för rashygien. Man ville att det skulle bedömas om människor passade in 

eller inte och därmed avgöra om de skulle steriliseras eller inte. MikMet betonar 

att detta var ett internationellt projekt, inte bara en fråga för Sverige.  

  MikMet påpekar också att dagens socialistinternational har sitt säte i 

Maritime House, Old Town, Clapham, ”i Rothschilds City of London”. 

”Därifrån styrs socialdemokraterna!” skriver han (s. 56). Han menar således att 

även dagens Socialdemokratiska parti, SAP, styrs från City of London (s. 77). 

Försvaret 

Ännu ett tema som MikMet tar upp är Sveriges försvar. Statsminister Per Albin 

Hanssons ”personliga agenda var att nedrusta Sveriges försvar” (s. 56). När 

andra världskriget började hade Sverige inget försvar att tala om. Men, skriver 

MikMet, ”Det spelade dock ingen roll. Sverige skulle ändå skicka 40 miljoner 

kronor till nationalisterna i Tyskland under kriget (år 1941)” (s. 57). En 

intressant uppgift som MikMet förmedlar är att Per Albin Hansson sökte sina 

svar inom ockultismen och använde sig bland annat av ”horoskopmakare”, 

vilket är ett ”tydligt frimurardrag” (s. 58).  

   Sverige valde att stödja nationalsocialisterna så länge tyskarna var starka. 

Man inrättade 14 interneringsläger/koncentrationsläger i Sverige som kom att 

administreras av en ung Tage Erlander. I början placerades antinazister, 

antifascister, kommunister och vänsterfolk där. Men när krigslyckan vände 

släpptes vänsterfolket och ersattes med sympatisörer till Tyskland och 

högerorienterade dissidenter. Inga rättsliga prövningar genomfördes. Niclas 

Sennerteg och Tobias Berglund berättar om detta i sin bok ”Svenska 

koncentrationsläger i Tredje rikets skugga” (2008). Man pratar vanligtvis bara 

om de tyska nazisternas koncentrationsläger, men dessa läger fanns i många 

länder under och efter andra världskriget, i Sverige, Frankrike, England med 

flera.  

 Författaren menar att Sverige frivilligt gav upp sin självständighet år 1946 

utan någon folkomröstning. Istället styrs man nu av ”FN, judiska bankirer och 

övriga globalisters Nya Världsordning” (s. 61). Efter inträde i FN så styrs vi av 

ett antal regleringar och kontrakt, som exempelvis Marrakesh Political 

Declaration och Barcelona Declaration. Jag kände till lite om Barcelonaavtalet. 
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Det var bland annat en artikel av Blenda Thor på bloggen Socialdemokraterna 

& Sanningen som jag fick information ifrån. Jag citerar ett utdrag ur artikeln: 

Barcelonaavtalet är ett avtal som den socialdemokratiska regeringen skrev på den 

28 november 1995 och ger muslimer och islam fritt utrymme att ta över Sverige 

från den svenska befolkningen! Enligt Barcelonaavtalet får inget i den svenska 

lagen försvåra eller förhindra muslimer att etablera sig i samhället utan att 

behöva göra avkall på islam, muslimska seder, dess kultur eller tradition. Därför 

har heller aldrig muslimer blivit nekade något av alla sina muslimska krav i 

Sverige. 

En kort bakgrund till Barcelonaavtalet: Vid tre tillfällen mellan 1967–1973 

angriper muslimska länder militärt Israel men förlorar. De muslimska 

oljeproducerande länderna (OPEC) enades om att istället använda olja som ett 

tvångsmedel och stänger oljeexporten till Europa. Oljekrisen blev ett faktum och 

Europa stod handfallet utan den nödvändiga oljan. De muslimska 

oljeproducerande länderna lovar öppna oljekranarna men på vissa villkor. 

Sen redogör Thor för kraven.  

• - Öppna upp Europa för fri invandring från muslimska världen. 

• - Förbjuda lagar, regler och byråkrati som försvårar, förhindrar eller omöjliggör 

muslimska intressen eller muslimsk religionsutövning efter koranens lära. 

• - Underlätta spridningen av islam i Europa. 

• - Främja attityder som ger en positiv bild av arabisk kultur. Fokusera skolor på 

Europas kulturella skuld mot Islam och fokusera på positiv propaganda av Islam. 

 

Jag hänvisar i övrigt till artikeln.10 Hon har fått kritik för bland annat att dessa 

påståenden inte är sanna, men de som läst avtalet ordentligt menar att det 

stämmer. Jag har själv inte fördjupat mig i avtalstexten.  

  Däremot hade jag inte hört talas om Marrakesh Political Declaration. Jag 

hämtar info från bloggaren Thomas Wiberg, Rosa Traktorn, som tittat på 

avtalet.11 Han skriver: ”Avtalet är i princip en kopia av de både andra avtalen 

som gäller arabvärlden och främjandet av fri förflyttning från arabländerna och 

främjandet av islam men ”The Rabat Process” riktar sig till de afrikanska 

länderna. Det är i princip en fribiljett för hela den afrikanska kontinenten in i 

Europa”.12 

  MikMet konstaterar att svenska folket inte har haft något som helst 

 
10 Barcelonaavtalet - https://www.s-sanningen.com/barcelonaavtalet 
11 Marrakesh Political Declaration – The Rabat Process - 

https://rosatraktor.com/2018/06/12/marrakesh-political-declaration-the-rabat-process/  

Thomaz Wiberg – Rosa traktorn 
12 Thomaz Wiberg anger källa, exempelvis avtalet översatt till svenska - 

https://rosatraktor.files.wordpress.com/2018/06/20180503_declaration-and-action-plan-

marrakesh_sv.pdf 

https://www.s-sanningen.com/barcelonaavtalet
https://rosatraktor.com/2018/06/12/marrakesh-political-declaration-the-rabat-process/
https://rosatraktor.files.wordpress.com/2018/06/20180503_declaration-and-action-plan-marrakesh_sv.pdf
https://rosatraktor.files.wordpress.com/2018/06/20180503_declaration-and-action-plan-marrakesh_sv.pdf
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inflytande i dessa otroligt omskakande dokument, dokument som påverkar alla 

medborgare radikalt. Han skriver: ”Så nästa gång någon påpekar att Sveriges 

självständighet förlorades 1994, i och med inträdet i EU, så kan ni påminna 

dem om att självständigheten förlorades redan 1946 – vid inträdet i FN” (s. 61). 

  Så det blir en logiskt slutsats när det gäller försvaret att om vi ska ha öppna 

gränser och ”öppna hjärtan” så behövs knappast något försvar. Sverige visas 

upp internationellt som ett ”gott exempel av den globala eliten” (s. 62). Här har 

införts ”det mjuka förtryck som eliten föredrar” eftersom alltför många regler 

och alltför omfattande kontrollsystem är både dyrt och ineffektivt, menar 

MikMet. Han konstaterar också att socialismen infördes på allvar först under 

Tage Erlander.  

Planhushållning och skolreform 

MikMet berättar att socialdemokraterna efter andra världskriget fortsatte att 

expandera statens roll med hjälp av arbetarrörelsens efterkrigsprogram med 27 

punkter. Wikipedia redovisar punkterna13 och jag läser dem för första gången.     

  Många byråkratier utvecklades vilket innebar kraftigt utökade utgifter och 

så småningom en valutakris år 1947. MikMet redogör för de konflikter detta 

ledde till, både inom partiet och i övrigt.  

  Under 1800-talet infördes allmän skolplikt i många länder, även i Sverige 

(s. 69). MikMet berättar om Stellan Arvidsson som ledde 1946 års 

skolkommission. Han lär ha varit ”en aggressiv kristofob”, vilket enligt 

Wikipedia innebär ”intolerans, rädsla, hat eller fördomar mot kristna 

eller kristendom”. Han verkar också ha varit Stasiagent.14 Enligt MikMet var 

Karl Marx och Thomas Thorild Arvidssons ”främsta idoler” (s. 70). Marx 

känner jag ju väl till men inte Thorild. MikMet berättar att han var 

Rosenkreutzare. Återigen Googlar jag och hittar följande presentation på 

Wikipedia: ”Rosenkreutzare är medlemmar av hemliga ordenssällskap med 

esoteriska läror av växlande innehåll. Sällska-pen har sitt ursprung i tyska 

sammanslutningar från 1600-talet.” MikMet skriver att de var ”starkt 

influerade av tidiga teologiska mystiker baserade i London” (s. 70). Här har vi 

en man som är kristofob och samtidigt inspirerad av teologiska mystiker. 

Intressant!  

  Resultatet för svenska skolväsendet var att en ”socialistisk-ateistisk 

humanistisk ’fostran’” infördes. Han ifrågasatte att föräldrarna skulle få fostra 

sina egna barn med kristna värderingar och menade att den fostran skulle 

genomföras av det offentliga. MikMet berättar att det i Stasiarkiven avslöjas att 

Arvidsson ”högprioriterade skolpolitiken som ett viktigt verktyg för att omskola 

svenskarna till en ateistisk fostran” (s. 71).  

  Naturligtvis påverkades de myndigheter och departement som var 

 
13 Arbetarrörelsens efterkrigsprogram - 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetarr%C3%B6relsens_efterkrigsprogram 
14 Gåtan Stellan Arvidson - https://www.svensktidskrift.se/gatan-stellan-arvidson/ 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristendom
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetarr%C3%B6relsens_efterkrigsprogram
https://www.svensktidskrift.se/gatan-stellan-arvidson/
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involverade i skolfrågan. Jag kommer att tänka på makarna Alva och Gunnar 

Myrdal. Alva Myrdal satt med i 1946 års skolkommission.  

  Jag har nyligen läst John Colemans bok ”Conspirators’ Hierarchy: The 

Story of the Committee of 300” (1991) som förenklat redogör för Makten 

ovanför Makten, d.v.s. den elit som styr andra eliter i en hierarkisk struktur. Jag 

citerar ur min egen artikel:15 

 
John Coleman nämner ännu ett par svenskar förutom Olof Palme. Denna gång är 

det Alva och Gunnar Myrdal som enligt Coleman var inblandad i utvecklingen 

av skolväsendet i USA där barnen fick lära sig en förfalskad historieskrivning. 

Författaren skriver att Committee of 300 var ”mycket förtjusta” över deras 

insatser (s. 86). I Sverige fick de socialdemokratiska makarna och sociala 

ingenjörerna Myrdal stor betydelse för bland annat skapandet av ”storbarn-

kammare”. Paret Alva och Gunnar Myrdal fick en donation av Rockefeller för att 

åka över till USA och studera den ”nya, spännande skolan”. Syftet var att den 

skulle implementeras i Sverige – ”den nya experimentella socialiststaten”.16 År 

1936 var Alva Myrdal med och startade Socialpedagogiska seminariet (senare 

Förskoleseminariet - Socialpedagogiska institutet), för utbildning av barnpeda-

goger.  En av deras idéer för att öka barnafödandet var att barnen inte enbart 

skulle tas om hand av föräldrarna (mödrarna), utan att ansvaret skulle delas 

mellan hem och samhälle.17 Vissa källor menar att huvudsyftet var dels att få ut 

kvinnorna på arbetsmarknaden, vilket skulle öka skatteintäkterna, dels skulle 

samhället få möjlighet att fostra och indoktrinera barnen tidigt. 

 

Så Alva Myrdal påverkade inte bara skolsystemet i Sverige, utan även i USA. 

Flera källor menar att det handlade om en medveten ”fördumningsagenda”, både 

i USA och i Sverige. 

Urbaniseringsagendan 

MikMet beskriver ingående den svenska landsbygdens död och vilka strategier 

politikerna använde. Det är en kuslig berättelse. I den agendan ingick att krossa 

småföretagen, i synnerhet dem på landsbygden. Min pappa hade ett bageri i den 

jämtländska byn Hammerdal. Han var framgångsrik. Tills Konsum kom till byn. 

Det blev katastrof för flera av småföretagen i byn, inklusive för min far och 

därmed också för min mor som blev sjuk – vilket ledde till att vi tre barn 

omhändertogs och hamnade på barnhem och fosterhem.  

  Det innebar att arbetslösheten växte på landsbygden och eftersom jobben 

 
15 Historien om Committee of 300 - 

http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf 
16 Citat hämtat från ”Du Sköna Nya Psykiatriska Värld – Den hemliga agendan” av Peter 

Anstrin - http://www.kmrsverige.nu/pdf/den-hemliga-agendan.pdf  
17 Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935 – Stockholm stad – utan datum -  

https://stockholmskallan.stockholm.se/post/28174 

http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf
http://www.kmrsverige.nu/pdf/den-hemliga-agendan.pdf
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/28174
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fanns i storstäderna så tvingades människor flytta in till städerna. Samtidigt 

arbetade socialdemokraterna på att slå samman byar och socknar till storkom-

muner. MikMet beskriver denna successiva centralisering som ”de små stegens 

tyranni” (s. 78). ”… och plötsligt stannade inte tåget längre när det passerade 

de gamla socknarna…” (s. 79). 

  Även Bondeförbundet svek sin gamla väljarkår och kallade sig istället för 

Centerpartiet, eftersom center även kunde appellera till folket i storstäderna. 

MikMet beskriver hur urbaniseringen och de svåra villkoren för företagen 

fortsatte under de borgerligas mandatperioder i slutet av 70- och början av 80-

talet. 

 I dagsläget är visionen att slå samman landskapen till större regioner inom 

ramen för Agenda 2030. Jag studerade Agenda 2030 för en tid sedan och skrev 

ett par artiklar om den som kom att publiceras i tidskriften DSM. I ”17 mål för 

att totalt förändra vår värld – Agenda 2030” - del 2 skriver jag:  

Man planerar att USA ska delas in i elva megaregioner. Även Europa ska indelas 

i regioner. Syftet är enligt kritikerna att utplåna varje spår av nationell 

suveränitet, nationell existens och nationell identitet. Är den nya indelningen av 

tjugo landsting till sex nya storregioner i Sverige ett led i samma agenda?18 

 

Detta är en tanke inom Mål 11 av de 17 målen - att ”Göra städer och boplatser 

inkluderande, säkra, flexibla och hållbara”. Även Agenda 2030 drivs fram utan 

att medborgarna har en aning om vad de egentligen handlar om eller fått vara 

med och bestämma.  

Monopolisering av media 

Ännu en tendens som visade socialdemokraternas behov av kontroll och 

centralisering var monopoliseringen av radio och TV (s. 83). ”Här fick inte ens 

harmlösa kommersiella radiosändningar finnas”, skriver MikMet. Jag minns 

själv den spännande Radio Nord som började sändas från ett fartyg på 

internationellt vatten våren 1961 och sände musik, nyheter, sport och reklam 

dygnet runt (s. 84).  

  Sveriges Radio som grundades på 1920-talet, fick svårt att hantera 

konkurrensen och socialdemokraterna såg sig tvungna att öka anslagen till SR 

för att de skulle kunna konkurrera. Hotet från Radio Nord var att de inte kunde 

kontrolleras, menar MikMet. År 1962 kom en lag som satte stopp för all 

”piratradio”. 

  SVT startade på 1950-talet men även den var inordnad under ett monopol. 

Nu började tidningarna få problem eftersom allt färre köpte dem, så genom att 

 
18 Här är Sveriges nya storregioner - http://www.svt.se/nyheter/inrikes/har-ar-sveriges-nya-

storregioner  

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/har-ar-sveriges-nya-storregioner
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/har-ar-sveriges-nya-storregioner
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införa presstöd så minskade man risken för konkurrens och genom presstödet 

”kunde man säkra att endast deras version av sakfrågorna kom fram” (s. 85). 

År 1965 fattade riksdagen beslut om presstöd.  

  Författaren och journalisten Roland Huntford skrev boken ”The New 

Totalitarians” (1971) och drog slutsatsen att Sverige ”lyckats införa den mjuka 

diktaturen som Aldous Huxley skrev om i sin bok ’Brave New World’” (s. 85). 

Det svenska folket litade lydigt på sin stat. 

Kulturmarxismen 
På 60- och 70-talet genomfördes en radikal förändring av det svenska samhället 

via sociala och kulturella frågor. Det kom att kallas ”kulturmarxism” (s. 97). 

MikMet skriver att kulturmarxismen har sina rötter hos Frankfurtskolans idéer 

om ”kritisk teori”, som kort går ut på att ”kritisera och attackera allt vad 

västerländsk kultur och värdekonservatism är” (s. 97). Därigenom försvagas de 

naturliga institutionerna som familjen, nationen och kulturen. Med dessa 

institutioner försvagade ”blir individen mer ensam och sårbar”, skriver 

MikMet. Det var just det som var Frankfurtskolans intention. 

     Timothy Mathews skriver i en artikel att i grund och botten var Frankfurt-

skolans uppgift att undergräva det judiskt-kristna arvet.19 Den uppmanade till 

den mest negativa och destruktiva kritiken som möjligt var av varje sfär av livet 

för att destabilisera samhället och förstöra det som de påstod vara den "förtryck-

ande ordningen”. Mathews citerar den tyske filosofen Max Horkheimer (1895-

1973), ledare för Frankfurtskolan, som skrev: ”Revolutionen kommer inte att 

hända med vapen, utan det kommer att hända stegvis, år efter år, generation 

efter generation. Vi kommer gradvis att infiltrera utbildningsinstitutioner och 

politiska organisationer, förvandla dem långsamt till marxistiska enheter när vi 

rör oss mot universellt jämlikhetssträvande”.  För att åstadkomma detta hade 

skolan utarbetat några punkter (min översättning, PH): 
 

  1. Att skapa rasistiska brott 

  2. Kontinuerlig förändring för att skapa förvirring 

  3. Undervisning av sex och homosexualitet för barn 

  4. Undergrävande av skolans och lärarnas auktoritet 

  5. Enorm invandring för att förstöra den nationella identiteten 

  6. Främjande av överdriven alkoholanvändning 

  7. Att tömma kyrkorna 

  8. Ett opålitligt rättssystem till nackdel för brottsoffer 

  9. Skapa beroende av staten och statliga förmåner 

10. Kontrollera och fördumma media 

11. Uppmuntra familjens sönderfall 

 

 
19 Our Cultural Decline Follows (Communist) Blueprint  - Timothy Mathew's - May 13, 2017  

https://www.henrymakow.com/frankfurt-school-satanic-judaism-in-action.html 

https://www.henrymakow.com/frankfurt-school-satanic-judaism-in-action.html
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Kulturmarxismens mål är enligt MikMet att införa kommunismen, även i 

ekonomiska termer.  

  MikMet skriver att även studenternas klädsel förändrades under den här 

tiden. Studenterna skulle vara ”arbetare” och klä sig i jeans. ”Tro det eller ej 

men modet spelar en viktig roll för att omkonstruera ländernas värderingar då 

som nu”, skriver MikMet.  

  Eftersom jag nyligen som nämnt läst John Colemans bok om Committee of 

300 där författaren avslöjar hur Makteliten på många subtila sätt manipulerar oss 

att tycka om viss musik, vissa kläder, vissa aktiviteter m.m. så är jag inte 

överraskad. Hit hörde också drogkulturen och den sexuella revolutionen med P-

piller och ”fritt sex”.  

 

Olof Palme 

Ett självklart kapitel i en bok om Socialdemokratins sanna historia måste handla 

om Olof Palme (s. 101ff). MikMet inleder kapitlet med att referera till och 

citera ur George de Culpas bok ”I händerna på en blodsofferkult” som 

beskriver Palmes okända rötter. Han hade starka band till det ryska imperiets 

elit. Hans pappa, Gunnar Palme, gifte sig med en lettisk adelsfamiljs dotter 

Elisabeth von Knieriem (s. 102). Palme var mycket språkkunnig.  

  MikMet menar att det var viktigt att förstå att Palmes familj ”var en judisk 

vänsterelitistisk familj” (s. 102). Palme ärvde sina socialistiska tankar från sina 

förmögna föräldrar, vilket kan låta märkligt, men som så ofta återkommit i 

boken så ville makteliterna gärna ha socialism för att förhindra konkurrens från 

en växande medelklass.  

  Palme var en framstående medlem i Bilderberggruppen. John Coleman 

avslöjar i sin bok om Committee of 300, d.v.s. den allra mäktigaste maktgruppen 

i världen, att Palme var medlem även där, vilket även MikMet konstaterar (s. 

105).  

  På 60-talet formulerade Olof Palme tillsammans med andra socialdemo-

krater som var medlemmar i Bilderberggruppen att ”nationalismen var det 

största hotet mot deras socialistiska mål med internationell globalism” (s. 104). 

Vi hör ekot från dagens statsminister Stefan Löfvén som nu menar att han 
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”aldrig kommer att tolerera nationalism”. 20 

  Palme arbetade tillsammans med Alva Myrdal med att expandera verksam-

heten med MK-Ultra, d.v.s. forskning och experiment omkring ”Mind control”, 

sinneskontroll. Han gav myndigheter befogenheter att utföra personliga ingrepp 

på medborgare utan deras vetskap. Jag skrev ett par artiklar om Mind control 

som publicerades i DSM nr 4/2017 och nr 1/2018. Där skriver jag följande: 

 
I Sverige gav statsminister Olof Palme tillstånd år 1973 till att man satte in 

implantat hos fångar och Datainspektionens f.d. chef Jan Freese påstod att 

patienterna på åldringssjukhem hade blivit implanterade redan vid mitten av 

1980-talet. Tekniken finns beskriven i den svenska rapporten SOU 1972:47 

”Data och integritet” betänkande avgivet av Offentlighets- och sekretesslagstift-

ningskommittén.21 

 

För den läsare som vill veta mer hänvisar jag till mina artiklar.22 

  Det blir tydligt hur Olof Palme verkligen var en dubbelnatur. MikMet 

skriver exempelvis att ”samtidigt som han verbalt gick till attack mot USA och 

NATO samarbetade han intimt med samma krafter” (s. 113). 

  Palme anklagades för att vara en landsförrädare, en medhjälpare till Sovjet. 

”Något som var sant!” skriver MikMet (s. 119) och berättar att många 

toppingen-jörer under Palmes tid deltog i Bilderbergmöten. Syftet var att 

genomföra uppdraget att överföra teknologisk kunskap ”från väst till Sovjet” (s. 

119). Även Sovjetledaren vid den tiden, Michail Gorbatjov, var med i 

Romklubben och i Committee of 300.  

  MikMet ansluter sig till teorin att Olof Palme aldrig blev mördad. ”Det var 

en pensionering samt ett döljande av dödsskallerummet hos frimurarna” (s. 

125). Det kanske var en något enkel förklaring, men jag hänvisar intresserade 

läsare till annan litteratur, exempelvis advokaten Hans Liljesons bok 

”Palmemordets hemliga scenario – dubbelspel och statskupp” (2009) och Claes 

Hedbergs bok ”En oväntad vändning” (2017).23 Jag har själv efter studier 

kommit fram till att Olof Palme aldrig blev mördad på Sveavägen, utan flydde 

från landet med hjälp och enligt ett par källor sannolikt reste till Ryssland, där 

han sen enligt ett par källor var bosatt fram till sin död.24 

 

 

 

 
20 Löfvén kommer ”aldrig tolerera” nationalism – Fria Tider – 25 febr. 2019 - 

https://www.friatider.se/l-fven-kommer-aldrig-tolerera-nationalism.  
21 Rapporten finns för nedladdning på http://weburn.kb.se/metadata/729/SOU_8350729.htm  
22 Artiklarna ligger på min Boksida – Del 1 - http://www.piahellertz.com/Mind_control-

Del1.pdf - Del 2 - http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del2.pdf 
23 Se också min artikel http://www.piahellertz.com/Palmemordet.pdf 
24 Min artikel om mina Palmestudier finns på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Palmemordet.pdf 

https://www.friatider.se/l-fven-kommer-aldrig-tolerera-nationalism
http://weburn.kb.se/metadata/729/SOU_8350729.htm
http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del1.pdf
http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del1.pdf
http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del2.pdf
http://www.piahellertz.com/Palmemordet.pdf
http://www.piahellertz.com/Palmemordet.pdf
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Befolkningsminskning 

MikMet kommer in på en mycket mörk agenda som Makteliten arbetar för sen 

länge, d.v.s. en reducering av världens befolkning. År 1968 kom Paul Ehrlichs 

bok ”Population Bomb”, vilken han skrev tillsammans med sin hustru Anne 

Ehrlich, men hon stod inte med som författare. Boken kom ut i svensk 

översättning år 1972 och hette då ”Befolkningsexplosionen”. Ehrlich var 

professor på Stanford University och hade skrivit flera populära böcker.  

  Brian Sussman (2010) berättar i sin bok ”Climategate - A Veteran 

Meteorologist Exposes The Global Warming Scam” (2010) att Ehrlich blev en 

”profetisk guru” inom miljörörelsen.25 Ehrlichs tes var att det var för mycket 

folk på Jorden. Det handlade inte om att hitta sätt att utveckla underutvecklade 

länder och att hjälpa till med rent vatten, sanitära förbättringar eller 

framgångsrik odling med mera. ”Befolkningskontroll är enda lösningen”. 

Ehrlich liknande mänskligheten vid cancerceller som växer okontrollerbart. ”Vi 

måste ändra fokus från behandling av symtomen till att skära ut cancern.” 

Befolkningskontrollen måste ske med tvång om inte frivillighet fungerar.   

  Paul Ehrlich påstår i sin bok att miljontals människor skulle komma att dö 

av svält på grund av att vi var för många för att Jorden skulle kunna föda alla. 

Det skulle år 1980 betyda att man måste döda åtta av nio människor räknade 

James Delingpole ut i sin bok ”Watermelons - How Environmentalists are 

killing the Planet, destroying the Economy and stealing your Children’s Future” 

(2012).26 Idag skulle det innebära att tretton av fjorton måste dödas. Det är 

mardrömssiffror. Jag har skrivit om detta även i min artikel om John Colemans 

bok om Committee of 300.27 

     Dödshjälp ska vara obligatoriskt för dödssjuka och gamla (s. 164). Det ska 

inte finnas någon medelklass längre, bara elit och ”tjänare” (s. 161). I skrivande 

stund läser jag att i USA låter man babies som fötts levande efter slarvigt 

genomförda aborter ändå lämnas att dö.28  

  MikMet tar upp några metoder som även andra författare anger som sätt att 

minska befolkningen, vacciner som innehåller gifter, aborter och 

homopropaganda eftersom homosexuella par inte kan föda barn. Andra 

författare nämner geoengineering (”chemtrails”), skapade epidemier som Ebola, 

Aids och liknande samt naturligtvis krig och konflikter.  

 

 
25 Min artikel om boken finns på min Boksida - http://www.piahellertz.com/Climategate-

Brian_Sussman.pdf 
26 Min artikel om James Delingpoles bok finns på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Watermelons.pdf  
27 http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf 
28 At least 40 Babies Were Born Last Year But Allowed to Die. Why? Because They Survived 

Botched Abortions – G. Edward Griffin, 20 aug. 2019 - https://needtoknow.news/2019/08/at-

least-40-babies-were-born-last-year-but-allowed-to-die-why-because-they-survived-botched-

abortions/ 

http://sv.wikipedia.org/wiki/1972
http://www.piahellertz.com/Climategate-Brian_Sussman.pdf
http://www.piahellertz.com/Climategate-Brian_Sussman.pdf
http://www.piahellertz.com/Watermelons.pdf
http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf
https://needtoknow.news/2019/08/at-least-40-babies-were-born-last-year-but-allowed-to-die-why-because-they-survived-botched-abortions/
https://needtoknow.news/2019/08/at-least-40-babies-were-born-last-year-but-allowed-to-die-why-because-they-survived-botched-abortions/
https://needtoknow.news/2019/08/at-least-40-babies-were-born-last-year-but-allowed-to-die-why-because-they-survived-botched-abortions/
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Ekonomin och Romklubbens agenda 

Ett viktigt och återkommande tema för socialdemokraterna är ju skatterna. 

MikMet beskriver Kramforsmanifestet som jag inte hade hört talas om tidigare. 

Där beskrevs några av Palmes löften till väljarna. Jag citerar MikMet (s. 107): 

- Utbyggda socialförsäkringar (ökade statliga utgifter och kontroll) 

- Sänkt pensionsålder (ökade statliga utgifter och kontroll) 

- Ökad jämlikhet (ökade statliga utgifter och kontroll) och som ett brev på 

posten mer feminism och genustrams (ökade statliga utgifter och kontroll) 

Men det visade sig bara bli en tandvårdsförsäkring och MikMet konstaterar att 

det bara var ”ett spel för gallerierna”. ”Allt följer socialdemokraternas plan – 

de små stegens tyranni” (s. 107). 

  1971 års skattereform innebar att ”Sverige blev landet med det absolut 

högsta skattetrycket ’en demokrati’ någonsin upplevt – ett skattetryck på över 

80%” (s. 107). Alla utom politikerna gick back.  

  En av dem som låg bakom skattepolitiken var förutom Palme och Gunnar 

Sträng, även Alva Myrdal, skriver MikMet (s. 109). Denna skattepolitik blev 

också en orsak till industriflykten från Sverige.  

  På 70-talet blev Palme också aktiv i Romklubbens sammankomster. 

MikMet sammanfattar Romklubbens mål. Jag citerar (s. 109): 

Romklubbens mål och uppdrag är att 

- helt avindustrialisera världen – främst västvärlden, 

- skapa nya miljöregleringar så att Tredje Världen inte skall få någon egen 

industri, 

- lägga grunden till den moderna nymaltheusianska miljörörelsen (i fotnot 

förklarar författaren: ”Tesen att: befolkningen växer exponentiell men mängden 

föda aritmetiskt. Vilket är en omöjlig kombination”), 

- skapa och överdriva helt fiktiva miljökatastrofer för att på så sätt, via 

miljörörelsen, tvinga fram en Ny Världsordning.  

Allt ska utnyttjas och överdrivas: klimatbluffen, ’peak oil’, vattenbrist, 

skogsavverkning, köttkonsumtion och så vidare.  

Detta ligger helt i linje med den forskning som Jacob Nordangård gjorde 

omkring klimatbluffen, vilken han redovisade i sin bok ”Rockefeller – En 

klimatsmart historia” (2019).29 Även många andra källor tar upp Romklubbens 

mörka agenda. Ännu ett exempel är John Colemans bok om Committee of 300 

som jag nämnde tidigare. Olof Palme deltog både i Committee of 300 och i 

Romklubbens möten (s. 110). MikMet refererar till boken om Committee of 300 

samt till en föreläsning av John Coleman på Youtube, ”Club Of Rome and The 
 

29 Min artikel om Nordangårds bok finns på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Rockefeller-En_klimatsmart_historia.pdf  

http://www.piahellertz.com/Rockefeller-En_klimatsmart_historia.pdf
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Committee of 300”.30 

  Löntagarfonderna infördes efter Socialdemokraternas valseger år 1982. 

MikMet definierar det som ”konfiskering av egendom – av privatägda företag” 

(s. 118). Det infördes vinstskatt och vinstdelningsskatt. Det var framförallt små- 

och medelstora familjeägda och entreprenörsdrivna företag som drabbades. 

Flera företag tvingades säga upp sina anställda och flytta verksam-heten 

utomlands.  

  Även LAS-reglerna skapade problem eftersom de stängde ute ungdomar.  

MikMet berättar att finansminister Kjell-Olof Feldt tvingades ta massor med 

lån för att kunna täcka upp SAPs dyra politik. Jag som inte är intresserad av eller 

kunnig i samhällsekonomi inser ändå galenskaperna när jag läser MikMets 

beskrivning. Hur kunde det få bli så? 

  Nu ökade också antalet svenskar vid Bilderberggruppens möten. 

  Under Göran Perssons tid som statsminister höjdes landets skuldsättning 

rejält. För att täppa till luckorna genomförde Persson ”det som bör betraktas 

som den andra öppna stölden av Sveriges pensionärers pengar!” (s. 173) Jag är 

lite oklar över vilken den första öppna stölden var. MikMet redogör ingående för 

de olika ekonomiska turerna, med skattehöjningar m.m. Jag hänvisar läsaren till 

boken. Nu handlade det om den s.k. ”pensionsbromsen” (s. 173). ”År 2000 stal 

Göran Persson 260 miljarder kronor av pensionärernas pengar!” Återigen 

hänvisar jag läsaren till boken för djupare förståelse. MikMet skräder inte med 

orden, när han konstaterar att: ”Göran Persson kan ha varit den mest brutala 

och hänsynslösa ledare som Sverige någonsin valt till statsminister-posten” (s. 

181). 

 

De politiska skandalerna 
MikMet går detaljerat igenom många av de politiska skandaler som har 

socialdemokratiska förtecken. Han nämner kampen omkring löntagarfonderna, 

IB-affären, bordellhärvan på 70-talet, m.m. MikMet skriver ”Justitieminister 

Lennart Geijer offrades för att Palmes pedofila gunst inte skulle avslöjas” (s. 

113). Palme lär ha funnits med i kretsen omkring bordellverksamheten där det 

även fanns 14-åriga flickor med.31 

  Han nämner också att socialdemokraterna tryckte på för att legalisera 

pedofili. I en fotnot nämner han att Regeringen den 22 mars 2018, försökte 

införa en lag som tillåter pedofili. Det kände jag inte till. Så jag Googlar och 

hittar ett par artiklar som handlar om att socialdemokraterna, vänstern och 

 
30 Kortversionen på 8 minuter finns på https://www.youtube.com/watch?v=fEu9GFJIw8g. En 

längre version på ca 1 ½ timme finns på https://www.youtube.com/watch?v=UA51CAJTenM.  
31 Jag tar upp detta i min artikel om Bordellhärvan - 

http://www.piahellertz.com/Makten_mannen_morklaggningen.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=fEu9GFJIw8g
https://www.youtube.com/watch?v=UA51CAJTenM
http://www.piahellertz.com/Makten_mannen_morklaggningen.pdf
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miljöpartiet inte ville godkänna en lag som förbjöd barnäktenskap.32 De vill 

alltså ha kvar möjligheten för barnäktenskap, vilket är detsamma som pedofili. 

Det är väl inte helt orimligt att tro att det var ett sätt att tillmötesgå muslimernas 

krav på att få behålla sina traditioner och sin kultur enligt kraven i Barcelona- 

och Marrakeshdeklarationerna. 

   MikMet kommer in på ännu ett tema som intresserar mig mycket, Estonia-

katastrofen och orsakerna bakom mörkläggning och lögner. Den 28 september 

år 1994 sjönk Estonia på sin väg från Tallinn till Stockholm av en ännu oklar 

anledning. I skrivande stund, när det är nästan exakt 25 år sedan det hände, har 

jag läst jag advokaten Henning Wittes bok ”M/S Estonia sänktes – Om 

Estoniagate” (1999). Han gör där en fantastiskt ingående beskrivning av de 

otroliga turer som regering, riksdag, myndigheter och rättsväsende gjorde sig 

skyldiga till för att ljuga och dölja och mörklägga. Witte var advokat för de 

anhöriga och berättar mycket initierat om turerna. Hans bok ligger nu för gratis 

läsning på Nätet.33 Jag rekommenderar den mycket varmt. Det är verkligen 

skrämmande läsning om hur en sanningssökande advokat försöker få veta vad 

som hänt och motarbetas och även hotas. Jag passar också på att titta på den film 

som den tyska reportern Jutta Rabe och Henning Witte gjort, ”Baltic Storm”. 

Filmen beskriver ganska bra det Witte berättar om i boken. 

  MikMet skriver att orsaken till att Estonia sänktes var att färjan ”fraktade 

känsligt, stulet, krigsmaterial från Sovjetunionen”(s. 149). I och med att den 

fraktade krigsmaterial så var färjan inte längre en personfärja utan ett 

krigsfartyg.34  

  En uppgift jag inte kände till och som MikMet tog fram var att många 

kandidater till statsministerposten dog i Estoniakatastrofen. Här anger han inga 

namn (s. 170).  

 

En mjukare form av socialism 

MikMet konstaterar att det svenska folket fick en mjukare form av socialism, 

bland annat på grund av att den borgerliga regeringen var splittrad och svag, 

vilket utnyttjades av socialdemokraterna. Författaren redogör också mycket 

ingående om Sveriges internationella kontakter och ställningstaganden. 

 Han konstaterar att den aktuella migrantinvasionen är en välplanerad 

 
32 Nederlag för regeringen när riksdagen sade nej till barnäktenskap - 

SamhällsNytt – 22 mars 2018 - https://samnytt.se/nederlag-for-regeringen-nar-riksdagen-

sade-nej-till-barnaktenskap/  
33 https://zimmu2.s3.amazonaws.com/uploads/book/3/Henning_Witte-

MS_Estonia_Sanktes.pdf  
34 Jag har skrivit artiklar om två andra böcker jag läst som också redogjort för Estonia-

katastrofen, dels Jan Gillbergs ”Estonias undergång” (2006) - 

http://www.piahellertz.com/Estonias_undergang.pdf samt  

Stefan Torssells ”M/S ESTONIA - Svenska statens haveri” (2016) - 

http://www.piahellertz.com/Estonia-Svenska_statens_haveri.pdf  

https://samnytt.se/nederlag-for-regeringen-nar-riksdagen-sade-nej-till-barnaktenskap/
https://samnytt.se/nederlag-for-regeringen-nar-riksdagen-sade-nej-till-barnaktenskap/
https://zimmu2.s3.amazonaws.com/uploads/book/3/Henning_Witte-MS_Estonia_Sanktes.pdf
https://zimmu2.s3.amazonaws.com/uploads/book/3/Henning_Witte-MS_Estonia_Sanktes.pdf
http://www.piahellertz.com/Estonias_undergang.pdf
http://www.piahellertz.com/Estonia-Svenska_statens_haveri.pdf
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agenda för att införa socialismen i Sverige. Den kriminalitet som följt med 

invasionen är planerad. Syftet är att ”svensken, skall försättas i ett apatiskt 

tillstånd och bli psykologiskt oförmögen att slå tillbaka” (s. 210). Dessutom 

menar han att politikerna bara är ”kasperdockor” som får agera som ”nyttiga 

idioter” (Lenins uttryck) medan den nya världsordningens agenda smyger sig på 

oss med hjälp av ”de små stegens tyranni”.  

  Den läsare som läst John Colemans bok ”Conspirators’ hierarchy – The 

Story of the Committee of 300” (1991)35 vet att detta inte är en “konspirations-

teori” utan en faktiskt maktagenda, konspirationsfakta. Att läsa 

MikMets/MetalHeadVikings bok om ”Den svenska Socialdemokratis sanna 

historia” är ett sätt få se Committee of 300s agenda förverkligas framför ögonen 

i vårt hemland Sverige. Det är skrämmande och mycket sorgligt, eftersom vi inte 

har en aning om planerna och inte vet hur vi ska motarbeta och rädda vårt land. 

Och de flesta som får höra tror sannolikt inte på det. Det är alltför otroligt, 

alltför skrämmande… De som har insett och höjer sina röster karaktärsmördas 

som ”rasister”, ”främlingsfientliga”, ”nazister” och liknande.  

  Om agendan följer facit så kommer snart en finanskris som enligt MikMet 

och andra källor kommer att innebära ”höjda räntor, arbetslöshet, sänkta 

världen på fastigheter” (s. 210). Inte helt otänkbart kommer också ett tredje 

världskrig att ske, något som Makteliten strävat efter länge. 

   Och jag undrar över vad som måste hända för att dagens socialdemokrater 

och övriga vänsterpartier ska inse att den bakomliggande agendan är en 

socialistisk/kommunistisk, till och med en fascistisk ny världsordning, en 

diktatur med en världsregering, en världsreligion, en världsvaluta, total kontroll 

över mänskligheten med hjälp av Artificiell Intelligens, chip, kameror, 

ansiktsigenkänning m.m. d.v.s. det ”Storebrors”-samhälle som George Orwell 

beskrev så skrämmande i sin bok ”1984”. Vi är på väg dit med stormsteg. 

MikMets bok avslöjar stegen, ”de små stegens tyranni”. Och MikMet är inte 

ensam om att berätta. Vi kan hoppas att alltfler ”vaknar” och inser vad som är på 

gång, innan det är för sent. De flesta böcker som varnar är på engelska, vilket 

göra MikMets bok så viktig för svenska folket. Dessutom är Jacob Nordangårds 

bok ”Rockefeller – En klimatsmart historia” enormt viktig – och på svenska. 

Jag vet att den nu är under översättning till engelska, liksom MikMets bok är. 

För den som kan tänka sig att kämpa med John Colemans ”Conspirators’ 

Hierarchy: The Story of the Committee of 300” så ger den hjälp med helhets-

förståelsen. Det går inte längre att säga: ”Varför var det ingen som sa nåt!” Det 

 
35 Conspirators’ hierarchy – The Story of the Committee of 300 finns som pdf på Internet. 

http://www.otvoroci.com/uploads/3/8/0/5/38053843/committee300.pdf.  

En uppdaterad version från 2010 fanns år 2017 att köpa på Amazon för nästan 900 kronor när 

jag skrev artikeln om Jüri Linas bok. Vem som helst skulle inte ha råd att köpa den. Men ett 

par år senare, år 2019, köpte jag den på Bokus för 196 kr. Min artikel om Colemans bok finns 

på http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf. 

http://www.otvoroci.com/uploads/3/8/0/5/38053843/committee300.pdf
http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf
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är flera som berättar. 

  Jag har en favoritdikt som jag väljer att avsluta med: 

 

Säg till om jag stör, sa han när han steg in 

Så går jag med detsamma. 

Du inte bara stör, svarade jag.  

Du rubbar hela min existens. 

Välkommen! 

 
Eeva Kilpi 

 

                   Tack till MikMet för att du rubbade min existens! 

 

          

Jag rekommenderar boken 

mycket varmt och har själv 

köpt ett antal för att ge bort 

som gåvor. 

Boken kan beställas hos 

sap@syntes.be 

Kostar 100 kr + porto 59 kr. 

(OBS! Porto kan ändras) 

 

Boken skickas när summan 

är insatt på konto  

9159-8431864 (Skandia) 

  

mailto:sap@syntes.be

