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Vissa böcker gör mer än andra att extra många puzzelbitar i det stora 

svårbegripliga världspuzzlet faller på plats. En sådan är David Dukes Den 

judiska rasismen. Jag är tacksam mot Logik förlag som tagit på sig att översätta 

och publicera boken på svenska. Det underlättar. Jonas De Geer avslutar sitt 

förord med orden: ”Jag skriver detta förord, övertygad om att böcker som 

denna snart kommer att vara förbjudna, och medveten om att det är allt annat 

än riskfritt att tala öppet i denna fråga. Men vi har rätt att följa våra samveten 

och säga sanningen, och vad viktigare är - sanningen har rätt att bli sagd”. Jag 

har blivit alltmer övertygad om att De Geer har rätt. Att vissa sanningar är 

farligare att undersöka än andra. Och att det är enormt viktigt att just dom 

Sanningarna måste få sägas. Jag vill inte leva i en förljugen värld längre.  

Vem är David Duke? 
Jag citerar från titelbladet: ”David Duke är den kanske mest kontroversielle 

politiske kandidaten i hela den amerikanska historien som har valts till ett 

offentligt ämbete. Trots motstånd från det samlade amerikanska etablissemanget 

invaldes Duke år 1989 i delstaten Louisianas representanthus. Senare fick han 

en majoritet av de europeisk-amerikanska rösterna i två delstatsval, ett till den 

amerikanska senaten och ett guvernörsval.” Duke har skrivit fler böcker, bland 

annat The Secret Behind Communism år 2013. 

  Ett intressant perspektiv på boken är att David Duke integrerar berättelsen 

om den judiska rasismen med berättelsen om sin egen lärande- och medveten-

hetsprocess, från att vara ung omedveten studerande till den kontroversiella och 

sanningssökande person han är idag.  

Herrefolket 
David Duke beskriver judarnas koppling till Gamla Testamentets rasistiska 

människosyn. Han anger i sex punkter hur denna koppling framträder och 

refererar i fotnoter till Bibeln, framförallt till Femte Moseboken (s. 22) 
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1) Israeliterna är ett ”utvald folk” som Gud valt ut framför alla andra folk på 

Jorden. 

2) Israeliterna har rätt att härska över alla andra folk och blir lovade att de en 

dag skall äga och härska över hela världen. 

3) Israeliterna skryter om folkmord på hela folk och kungariken. 

4) Israeliterna beordras att mörda alla människor i länder där de skall slå sig ner 

och att döda samtliga människor från andra nationaliteter som inte underkastar 

sig slaveri. 

5) Israeliterna förbjuds att ta slavar från sitt eget folk, men uppmanas att förslava 

icke-israeliter, vilka de för evigt kan låta gå i arv till sina ättlingar. 

6) Israeliterna förbjuds att gifta sig eller ”blanda sin säd” med andra folk. 

Dessa punkter låter enormt extrema och osannolika och det kändes tveksamt om 

detta verkligen kunde stämma. Tills jag hade läst boken. David Duke ”leder i 

bevis” att israeliterna faktiskt levt och i många fall fortfarande lever upp till 

samtliga punkter, även om det finns undantag. Exempelvis är många judar gifta 

med icke-judar. Många judar är också sekulariserade. 

  Författaren menar att ”chauvinistiska judar fruktar och motarbetar all 

etnisk solidaritet utom sin egen” (s. 31). Det innebär bland annat att man 

underblåser främmande invandring och mångkultur i alla nationer där de vistas, 

utom i Israel. När människor med olika kulturer hamnar i konflikt med varandra, 

blir de enligt författaren ett lättare byte och offer för välorganiserad strävan efter 

makt (s. 31). David Duke använder begreppet ”söndra för att härska” för att 

beskriva arbetssättet och berättar om olika historiska händelser för att 

exemplifiera hur judarna historiskt har brutit ner etnisk solidaritet i de länder  de 

levt i (s. 32).  

  I metoden ingår också att tysta kritiker med olika metoder. 
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Judarnas olika grenar  
Enligt David Duke finns det tre huvudgrenar inom judendomen: den ortodoxa, 

den konservativa och den reformerta (s. 83). Det judiska folket har själv en 

indelning i två större grenar: askenasiska och sefardiska judar (s. 93). 

Sefarderna, som emigrerade från Palestina till medelhavsländerna, framförallt 

Spanien, tros vara ättlingar till Israels ursprungliga stammar. Askenaserna 

däremot härstammar från Khazarien, där de tvingades iväg av aggressiva fiender 

och spred sig in i Ryssland och Östeuropa. Khazarien låg ungefär där Ukraina 

ligger.  

 
Bilden hämtad från Mediakrig.se1 

Khazarerna konverterade till judendomen omkring 740 e. Kr, något som den 

judiske författaren Arthur Koestler beskrivit i sin bok Den trettonde stammen.2 

Om det stämmer så har inte ashkenazijudarna några rötter i ”det heliga landet”. 

De är således inte semiter. Arthur Koestler menar att det därför är meningslöst 

att använda begreppet ”anti-semiter”.  

   Senare författare menar att upp till 80-90 procent av dagens judar är 

khazarjudar, något som David Duke i en artikel i november 2016 menar inte är 

sant.3 Enligt David Duke ska Arthur Koestler själv ha erkänt att han skrev boken 

                                                 
1 Den Khazariska maffian - http://mediakrig.se/mer/khazariska_maffian/  
2 Boken finns Online, http://www.radioislam.org/koestler/sve.ht  
3 Rethinking the Khazar Theory! - http://davidduke.com/rethinking-khazar-theory/  

http://mediakrig.se/mer/khazariska_maffian/
http://www.radioislam.org/koestler/sve.ht
http://davidduke.com/rethinking-khazar-theory/
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip9oiwzdHTAhVB3iwKHRinA-8QjRwIBw&url=http://mediakrig.se/mer/khazariska_maffian&psig=AFQjCNGqf5qHIgpAlLAkozhcQP2vT_YrBw&ust=1493827986237576
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för att gynna judarnas intressen.4 Den skulle hjälpa judarna att slippa bli 

betecknade som en ”ras”. Det sista ordet är nog ännu inte sagt i denna fråga.   

  Författaren reflekterar en hel del över begreppet ”ras”. Han konstaterar att 

om andra kallar judarna för en ”ras” så blir man brännmärkt. Samtidigt använder 

judarna själva begreppet ”ras” om sig själva. Bland annat refererar han till 

Benjamin Netanyahu som inför en judisk församling i Kalifornien sa: ”Om 

Israel inte hade kommit till efter andra världskriget är jag säker på att den 

judiska rasen inte hade överlevt… Jag står inför er och säger att ni måste stärka 

ert engagemang för Israel” (s. 60).  

  Ytterligare forskning krävs. Men om en sån forskning skulle leda fram till 

insikten om att det faktiskt förhåller sig så att den absoluta majoriteten av 

världens judar inte är semiter, så får det ganska dramatiska konsekvenser för 

judarna och för rättfärdigandet av erövringen av Palestina/Israel och föreställ-

ningen om det av ”Gud utlovade landet”.  

Heliga skrifter 
Judarnas heliga skrifter är den babyloniska Talmud samt Tora, som är de fem 

Moseböckerna i Gamla Testamentet. Enligt David Duke står Talmud över Tora i 

auktoritet (s. 23). Författaren berättar att Talmud förstärker Toras rasistiska 

budskap (s. 23).  

  Enligt författaren är Talmud ”en encyklopedisk redogörelse för judiska 

lagar och seder, sammanställd av hundratals rabbiner genom århundradenas 

lopp” (s. 64). Den började sammanställas under babylonisk tid5 i skrift, men 

presenterades muntligt långt innan dess. David Duke började studera Talmud 

redan som 16-åring, trots att det var förbjudet för icke-judar att läsa den – eller 

kanske tack vare (s. 65). Och han ryggade inför flera citat, exempelvis: ”Balaam 

(Jesus) uppväcks från de döda och straffas i kokande het sädesvätska. De som 

hånar de judiska vise och syndar mot Israel kokas i heta exkrementer” (57a 

Gittin) (s. 65, 84).6 

 David Duke listar ett antal skrämmande citat ur Talmud, vilka dels 

beskriver att det bara är judar som är mänskliga och att icke-judar är djur (s 66). 

”Alla ickejudiska barn är djur”, ”Vad en jude erhåller genom stöld från en kuti 

(icke-jude) må han behålla”, ”Om en hedning (icke-jude) slår en jude, måste 

icke-juden dödas. Att slå en jude är att slå Gud” och så vidare. Författaren anger 

hela tiden referenser till Talmud. 

                                                 
4 “More on the Khazar Theory”: Koestler Admitted He Wrote His Book to Further Jewish 

Interests - http://davidduke.com/khazar-theory-koestler-admitted-wrote-book-jewish-interests/ 
5 Ca 2000 f.Kr. till 539 f.Kr. (Wikipedia) 
6 En kristen författare, Torbjörn Johansen, har studerat Talmud och har skrivit en artikel, De 

första hatbrottslingarna - http://www.eaec-se.org/articles/blandat/De-Forsta-

Hatbrottslingarna.htm - Otäck läsning. 

http://davidduke.com/khazar-theory-koestler-admitted-wrote-book-jewish-interests/
https://sv.wikipedia.org/wiki/2000_f.Kr.
http://www.eaec-se.org/articles/blandat/De-Forsta-Hatbrottslingarna.htm
http://www.eaec-se.org/articles/blandat/De-Forsta-Hatbrottslingarna.htm
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  Författaren berättar att kristna lärde som blev kunniga i hebreiska kunde 

studera innehållet i Talmud och blev arga på grund av innehållet i skrifterna. 

Den vrede de förmedlade handlade inte om att judarna kostfäst Kristus utan just 

på grund av ”Talmuds illvilliga anti-ickejudiska och antikristna passager” (s. 

69). Duke berättar att han själv blev arg på grund av det hat och den intolerans 

han såg i de traditionella heliga skrifterna (s. 85). När författaren skrivit om det 

kallades han ”hatare” av judarna, ”för att jag avslöjat deras hat” (s. 85). Men 

han fann också några modiga judar som vågar avslöja sanningarna om 

”sionismen och den judiska herrefolksmentaliteten” (s. 85) och nämner bland 

andra Noam Chomsky och Norman Finkelstein.7 

  David Duke berättar att det finns passager i Talmud som rättfärdigar att 

vuxna män har sexuella förbindelser med små flickor (s. 109). Talmud beskriver 

kvinnor som ”orena, horor och som svekfulla lägre stående varelser”. 

Kvinnorna segregeras i de ortodoxa synagogorna. I en bön sägs det exempelvis: 

”Välsignad vare du… som inte har gjort mig till goj… som inte har gjort mig till 

kvinna och som har gjort mig till israelit…” (s. 109).  

  David Dukes många citat från Talmud och Tora är riktigt avslöjande och en 

skrämmande läsning.  

Judisk överlägsenhet (Jewish Supremacism) 
Websters Dictionary definierar ”white supremacism” som tron på de vitas 

”överlägsenhet över andra raser och strävan efter kontroll i alla relationer”, (s. 

25). David Duke använder begreppet ”supremacism”, överlägsenhet, för 

judarnas förhållningssätt och syn på icke-judar i och med att de menar sig vara 

”Guds utvalda folk”. Judarna använder begreppen goyim (mänsklig boskap) och 

gentiles (hedning) om icke-judar. Det sprids föreställningar om hur gojim är. Vi 

älskar alkohol och droger, vi hatar judar oavsett vad vi påstår, vilket innebär att 

alla gojim är anti-semiter. Vi älskar fläskkött. Vi är inte lika begåvade, lika 

kloka m.m. som judar med mera. Man kan aldrig lita på gojim. De judiska 

barnen uppfostras med denna bild av icke-judar, enligt David Duke (s. 109).    

  Psykologiprofessorn Kevin MacDonald beskriver i sin bok Att förstå det 

judiska inflytandet (2012) de bakgrundsegenskaper som gynnat judarnas 

förmåga att få framgång och inflytande genom historien.8 Dessa är etno-

centrism, intelligens, rikedom, psykologisk intensitet och aggressivitet. David 

Duke citerar en vers ur Johannesevangeliet 7:13: ”Dock talade ingen öppet om 

honom (Jesus, mitt tillägg), av fruktan för judarna” (s. 91).    

                                                 
7 Det är Norman Finkelstein som skrivit Förintelseindustrin - Exploateringen av 

nazismens offer (2001). Min artikel om boken finns på min Boksida, 

http://www.piahellertz.com/Forintelseindustrin-Finkelstein.pdf  
8 Min artikel om boken kommer att finnas på min Boksida. 

http://www.piahellertz.com/Forintelseindustrin-Finkelstein.pdf
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Judiskt herravälde över media 
David Duke ägnar ett kapitel åt judarnas makt över massmedia och 

underhållningsbranschen. Han funderade tidigt över varför vissa stora händelser 

i världen tystades eller beskrevs på ett sätt som inte stämde med verkligheten. 

Med hjälp av många källor upptäckte han att Amerikas tre stora TV-bolag, NBC, 

CBS och ABC var kontrollerade av judarna. Han fann också att flera ledande 

dagstidningar, New York Times, Washington Post och Wall Street Journal hade 

judiska ägare. De skapar nyheter, hyllar de offentliga personer de gillar och 

svärtar ner dem de inte gillar, skriver David Duke (s. 119). De talar om vilka 

filmer vi ska se och vilka böcker vi ska läsa.9 

  Självklart kommer jag att tänka på svensk media och den judiska familjen 

Bonniers gigantiska mediekoncern.10 Hjörnes familjeföretag som är det näst 

största tidningsföretaget i Sverige efter Bonniers samt koncernen Schibsted är 

båda i judisk ägo. Tillsammans har dessa tre mediakoncerner fullständig (ca 95 

%) kontroll över medieutbudet i vårt land! 

  David Duke fann också att judar dominerat Hollywood i många år. De 

flesta filmförfattarna var judar. En intressant uppgift var att Stephen Spielberg 

som regisserade Schindler’s List är sionistisk jude (s. 115). Då förstod jag varför 

filmen sprider den officiella och förljugna berättelsen om Förintelsen.  

Gudssyn 
Gamla Testamentets Gud är en hämnande och straffande Gud. Det är en gudssyn 

som fortfarande omfamnas av judarna. Den synen på Gud har judarna 

gemensam med muslimerna, vars Allah också är en hämnande och straffande 

Gud. I och med Kristi budskap och Nya Testamentet så är de kristnas Gud en 

kärleksfull och förlåtande Gud.  

Israel 
Som en följd av den judiska människosynen blir Israel en rasistisk stat. När 

Balfourdeklarationen skrevs år 1917 utgjorde den judiska befolkningen i 

                                                 
9 I skrivande stund lyssnade jag på en YouTube-video om ”den tysta kuppen”, the Silent 

Coup. Den vanliga typen av kupper genomförs med hjälp av militär. Den som nu är på gång i 

USA och på andra håll i världen kännetecknas av medias indoktrinering av oss medborgare 

genom valet av information. Målet är att ta över makten i en nation och i hela världen.  
10 Se Sverige en oligarki? – Hur stort är egentligen det riktigt Sverigevänliga ägandet 

av massmedierna? - Martin Gustavsson på Vetenskapliga partiets blogg den 29 december, 

2016 - https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/12/29/sverige-en-oligarki-hur-stort-

ar-egentligen-det-riktigt-sverigevanliga-agandet-av-massmedierna/ 

Se också DN och Bonnierkoncernens nätverk som hotar Sverige - 

https://bonnierhotet.wordpress.com/2012/01/27/dn-och-bonnierkoncernens-natverk-som-

hotar-sverige/  
 

https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/12/29/sverige-en-oligarki-hur-stort-ar-egentligen-det-riktigt-sverigevanliga-agandet-av-massmedierna/
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/12/29/sverige-en-oligarki-hur-stort-ar-egentligen-det-riktigt-sverigevanliga-agandet-av-massmedierna/
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/12/29/sverige-en-oligarki-hur-stort-ar-egentligen-det-riktigt-sverigevanliga-agandet-av-massmedierna/
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/12/29/sverige-en-oligarki-hur-stort-ar-egentligen-det-riktigt-sverigevanliga-agandet-av-massmedierna/
https://bonnierhotet.wordpress.com/2012/01/27/dn-och-bonnierkoncernens-natverk-som-hotar-sverige/
https://bonnierhotet.wordpress.com/2012/01/27/dn-och-bonnierkoncernens-natverk-som-hotar-sverige/
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Palestina 10 procent (s. 26, 202). Den innebar att den brittiska regeringen gav 

stöd till upprättandet av en judisk stat i Palestina. Det stadgades att detta inte 

skulle påverka palestiniernas situation.11  

  Men under 1947 och 1948, efter det andra världskriget och efter det att 

Israel upprättats, fördrevs den palestinska befolkningen. David Duke menar att 

den sionistiska staten Israel ser som sin uppgift att ”bevara det judiska folkets 

kulturella och genetiska identitet” (s. 27). Det palestinska folket lever numera i 

allt mindre utrymmen, ofta i flyktingläger i sitt eget land. 

 
Bilden är hämtad från artikeln A Synopsis of the 

Israel/Palestine Conflict12 

Judendomen och kristendomen 

David Duke fann i sina studier att den organiserade judenheten genomgående 

var fientlig mot kristendomen. Judiska organisationer kämpar för att avskaffa 

kristna böner i skolorna, att kors ska tas bort och att förbjuda att Kristus nämns i 

offentliga sammanhang. Man ville inte heller att julkrubban skulle ställas ut på 

offentlig plats. Man försöker också förbjuda kristna traditionella julsånger i 

skolorna (s. 83). Är detta något som sker även i Sverige? 

  David Duke refererar till den judiske författaren och kemiprofessorn Israel 

Shahak som ”riskerade allt för att införa … ’anständig mänsklighet’ i 

judendomen och den sionistiska staten” (s. 86). Shahak skrev i sin bok att 

”Judendomen genomsyras av ett mycket djupt hat mot kristenheten, i förening 

med okunskap om densamma” (s. 86).  

  Nicholas Kollerstrom berättar i sin bok Breaking The Spell – The 

                                                 
11 Se https://sv.wikipedia.org/wiki/Balfourdeklarationen_(1917)  
12 http://ifamericaknew.org/history/  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Balfourdeklarationen_(1917)
http://ifamericaknew.org/history/
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Holocaust: Myth & Reality (2014) att fler katoliker än judar dog i Auschwitz.  

Det avslöjar de dekrypterade hemliga dokumenten som publicerades år 1997.13 

Det blev en uppgift som blev obegriplig för mig när jag läste boken. Så läste jag 

Thorbjörn Johansens artikel Det fanns många judar bland de höga 

nazisterna.14 Han refererar till boken Bevor Hitler kam (Innan Hitler kom) som 

utgavs först i Geneve, 1975. Där berättar en judisk professor i historia, Dietrich 

Bronder, vilka judar som finansierade Adolf Hitler och hjälpte honom att ta 

makten i det Tredje Riket. Detta förklarar varför ett stort antal judar fick ariska 

dokument. Bronder bevisade att de flesta av de ledande nazisterna var judar, 

halvjudar eller gifta med judiska kvinnor och räknar bland andra upp Hitler 

själv, Rudolf Hess, Hermann Göring, Joseph Goebbels och Heinrich 

Himmler. Om Dietrich Bronders påståenden stämmer så blir det plötsligt 

begripligt att katoliker varit internerade i Auschwitz.  

Judendomen och kommunismen 
Vi är många som i många år har levt med föreställningen att den ryska 

revolutionen år 1917 var en arbetarrevolution, en konsekvens av det tsariska 

förtrycket av befolkningen. Det blev omskakande att läsa att revolutionen 

styrdes av marxistiska judar och att revolutionärerna Lenin och Trotskij var 

bolsjevistiska judar som finanseriades av de stora bankirerna på Wall Street och 

i andra länder (s. 44ff, 49), inklusive den svenske ”röde bankiren” Olof 

Aschberg. Ett gigantiskt land med enorma resurser väntade på erövrarna.  

  David Duke skriver att han var enormt skeptisk till allt detta men blev 

övertygad efter studier av många trovärdiga källor (s. 44). Han citerar ur 

Winston S Churchills artikel Zionism versus Bolshevism – A Struggle for the 

Soul of the Jewish People från februari 1920: ”Det går knappt att överdriva den 

roll som dessa internationella och mestadels ateistiska judar spelat i skapandet 

av bolsjevismen och det faktiska genomförandet av den ryska revolutionen” (s. 

47).  

 
Illustrated Sunday Herald (London), February 8, 1920, pg. 5 

                                                 
13 Nicholas Kollerstrom (2014) Breaking the Spell  - The Holocaust - Myth & Reality. 

Min artikel om boken finns på min Boksida, 

http://www.piahellertz.com/Breaking_The_Spell.pdf  
14 http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/judar_bland_nazisterna.htm  

 

http://www.amazon.co.uk/Bevor-Hitler-kam-historische-Studie/dp/3858000027
http://www.piahellertz.com/Breaking_The_Spell.pdf
http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/judar_bland_nazisterna.htm
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David Duke citerar många intressanta källor och han skriver att han förbluffades 

över att man i många judiska publikationer ”skröt om judars nyckelroll i den 

ryska revolutionen” (s. 49). 

  Författaren berättar att det pågått en ”fortlöpande fejd” mellan ryssar och 

judar i århundraden och vad som låg bakom dessa. Det handlade bland annat om 

affärer, om ”ränksmideri”, vilket ryske tsaren försökte stävja genom att skapa 

lagar som innebar att judar inte skulle få ägna sig åt vissa yrken (s. 52). Som 

hämnd ”gjorde judiska internationella finansmän sitt bästa för att förstöra den 

ryska ekonomin”.15 Så det fanns skäl för judarna att störta det ryska tsarväldet. 

Men eftersom många judar inte ville att det skulle bli känt att det var judar som 

ledde den ryska revolutionens mord på miljontals ryssar, så mörkades detta (s. 

56). ”Kunskap om detta faktum är naturligtvis inte god PR för det judiska 

folket”, konstaterar David Duke (s. 57). Istället fick det heta arbetarklassens 

revolution mot tsarens förtryckarregim.  

  Karl Marx, kommunismens grundare, var jude och uppväxt med Talmud. 

Pappan hade konverterat till kristendomen, eftersom han var jurist och det blev 

förbjudet för judar att praktisera juridik. Marx ”hatade ryssar med en intensitet 

som bara kan beskrivas som patologisk”, berättar David Duke (s. 55). 

  Han berättar också att hälften av alla aktiva kommunister i USA var judar. 

Detsamma gällde fyra av fem ledare inom kommunismen (s. 97). Två judar 

ledde den marxistiskt orienterade yippierörelsen. Fyra av fem som greps för 

”kommunistiskt spionage och förräderi i USA och Kanada var judar”. Det är 

skakande läsning.  

  Jag har själv varit aktiv kommunist i unga år innan jag förstod 

revolutionens många negativa och våldsamma konsekvenser. Det ville jag inte 

vara med om. Som många andra på vänsterkanten, socialister och kommunister, 

så ville vi ha en fredlig, solidarisk värld med omsorg om alla. Det tog några år 

innan jag insåg min naivitet.  

Nazismen och sionismen 
David Duke menar att nazismen och sionismen är skapta som varandras avbilder 

(s. 205). Många historiska källor beskriver hur nazister och sionister 

samarbetade under WWII. Inom judenheten såg många sionister Tysklands 

antisemitiska politik som ”en draghjälp i upprättandet av den judiska staten” 

genom att den ökade judarnas ilska och stärkte deras solidaritet (s. 206f). 

                                                 
15 Det var samma sak som hände i Tyskland. Hitler vill stoppa finansjudarnas destruktiva 

agerande i Tyskland. Då startade judarna en bojkott mot tyska varor i mars 1933, vilket 

skapade enorma svårigheter för Tysklands ekonomi. Det berättar bland andra Nicholas 

Kollerstrom i sin bok Breaking the Spell (2014). Min artikel om boken finns på 

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

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


10 

 

Sionisterna ville hjälpa till att ”lösa judefrågan”. David Duke beskriver de 

likheter han sett mellan sionismen och nationalsocialismen (s. 211).  
  Han berättar att nazisterna och sionisterna samarbetade ”passivt med 

varandra”. Bland annat startade nazistregimen sammanlagt 40 jordbrukscentra 

över hela Tyskland för att lära upp unga judar inför arbetet på kibbutzer i 

Palestina. Dessutom stödde nazistregimen utvandringen av judar till Palestina 

ända tills kriget förhindrade det (s. 209). Hitler ville flytta alla judar till 

Palestina. Dessutom gjordes ett avtal mellan nazisterna och sionisterna om att 

överföra judiska tillgångar till Palestina. Författaren konstaterar att Tredje Riket 

gjorde mer än någon annan regering under 1930-talet för att ”främja den judiska 

utvecklingen i Palestina” (s. 209).   

Antisemitismen 
David Duke berättar att det ord som alltid dök upp för honom när han såg TV-

program om antisemitism var ”hat”.  Och han undrade över varför hat aldrig 

användes när man beskrev massmorden på kristna ryssar i Sovjetunionen (s. 57). 

Jag undrar detsamma.  

  Författaren berättar om antisemitismens rötter. En orsak skulle vara att 

judarna korsfäst och mördat Kristus, men enligt många källor som David Duke 

refererar till så spelar detta ”en underordnad roll” i antisemitismen (s. 159). 

Den främsta orsaken var ocker, d.v.s. att de lånade ut pengar till mycket höga 

räntor (s. 161). David Duke berättar: ”I ’A History of the Jews in England’ 

finner Cecil Roth att judar tog ut räntesatser på mellan 22-43 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” (s. 162).  

  Det var judar som skapade banker. Varken katoliker eller muslimer tilläts 

låna ut pengar mot ränta, så här fick judarna en fantastisk möjlighet. Den 

främsta bankfamiljen är familjen Rothschild, som lär vara världens enda 

triljardär.16 Judarna blev också anställda av kungar och stater för att driva in 

skatter. Även judarnas företagsamhet kom att skapa stora problem för många 

folk genom deras förhållningssätt i affärer. David Dukes berättelser om hur 

judarna skapade sina förmögenheter är intressanta och skrämmande (s. 167).  

  En annan rot till antisemitismen är brottslighet och förräderi (s. 172). I ett 

särskilt kapitel går författaren igenom den brottslighet som den judiska maffian 

stått för, bland annat slavhandeln med kvinnor och barn (s. 179). Den har pågått 

sen ”mörka medeltiden” (s. 180) och pågår fortfarande. David Duke menar att 

den idag bedrivs i större skala än någonsin tidigare (s. 184).17 

                                                 
16 En triljard är en etta med 21 nollor, 1 000 000 000 000 000 000 000. 
17 Fria Sidor skriver om detta i artikeln Israel: Centrum för handeln med sexslavar - 28 

september, 2016 - http://friasidor.is/israel-centrum-for-handeln-med-sexslavar/  

http://friasidor.is/israel-centrum-for-handeln-med-sexslavar/
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  Andra orsaker som nämns i flera källor är djur- och människooffer i 

satanistiska ritualer och pervers sexualitet. Judarna ligger bakom distributionen 

av pornografi, vilket Henry Makow beskriver i sin bok Illuminati 3 – Satanic 

Possession (2014). 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. 

  David Duke berättar att de ”skenkristna judar som efter judarnas 

fördrivning från den iberiska halvön konverterade till kristendomen för att i 

lönndom fortsätta praktisera sin judiska religion” kallas Marraner (fotnot s. 

181). Han berättar också att de judar som på detta sätt skickligt lyckades lura sin 

omgivning blev framgångsrika, medan de judar, som inte var lika skickliga, 

utsattes för lidande eller död under inkvisitionen och andra förföljelser (s. 324).   

  Detta är en ofullständig lista över de fördrivningar som skett genom 

århundrandena av judar och som är inskannad från David Dukes bok (s. 192). 

Det lär enligt vissa källor vara över 85 länder som fördrivit judarna 109 gånger 

eftersom några länder fördrev dem flera gånger. Hitler var således inte först. 

Snarare kanske han blir den siste eftersom Förintelsen skapat en ”skyddssköld” 

mot anti-semitism.  
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Förintelsen 
David Duke konstaterar att under 2000-talet har all seriös kritik av det judiska 

folket, deras religion och staten Israel och dess agerande ansetts som ”den 

grövsta moraliska förbrytelse” (s. 39). Om man framför kritik stämplas man 

som ”anti-semit” och ”förintelseförnekare” och har begått den grövsta av 

synder. I de flesta av Europas länder är det straffbart att undersöka och kritiskt 

granska förintelsen och judarnas situation. Många sitter i fängelse för att de 

påstår att det inte fanns några gaskamrar i koncentrationslägren och att siffran 

sex miljoner mördade judar är fel. Denna karta visar alla de länder där 

”förintelseförnekelse” är kriminaliserat. 

 
Bilden är hämtad från Archive for the ”Auschwitz” Category. 

Kommer Skandinavien att komma med på kartan? 

”Förintelsen har, från att ha varit en liten del av historien om andra 

världskriget, vuxit till en dimension där nu istället kriget har blivit en fotnot till 

historien om Förintelsen” (s. 39), skriver David Duke. Han ägnar ett kapitel åt 

en undersökning av Förintelsen (s. 257ff). Han insåg också så småningom att 

han blivit manipulerad och han förstod att detta berodde på det judiska 

inflytandet över nyhets- och underhållningsmedia (s. 261). Det pågår en allt 

intensivare propaganda och en indoktrinering av enorma proportioner, bland 

annat genom att tusentals skolbarn varje år besöker Auschwitz och får 

undervisning om den traditionella versionen om Förintelsen. Revisionister talar 

om nödvändigheten av avprogrammering, på samma sätt som man hjälper till 

https://katana17.files.wordpress.com/2016/09/map-european-countries-with-holocaust-denial-laws-2016.gif
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med avprogrammering av avhoppare från destruktiva sekter. 

  Sällan eller aldrig talas det om de 10-30 miljoner människor som dog i 

Sovjet och i de sovjetiska Gulaglägren eller de 30-40 miljoner som dödades i det 

kommunistiska Kina.  

  David Duke berättar om de allierades krigsförbrytelser mot tyska civila 

genom de bombningar de genomförde alldeles i slutet av kriget och efter 

krigsslutet. Han refererar en källa som menar att omkring 600 000 civila 

dödades i dessa bombningar. Jag har läst Thomas Goodrichts HELLSTORM – 

The Death of Nazi Germany, 1944-1947 där författaren detaljerat berättar om 

denna terror. Det är en av de ohyggligaste böcker jag läst. Den kommer på 

svenska under 2017. 

  David Duke berättar också om de tre ”berömda” offren för Förintelsen, 

Anne Frank, Elie Wiesel och Simon Wiesenthal. Anne Frank dog av tyfus i 

Bergen-Belsen, medan pappa Otto Frank, som också fick tyfus i Auschwitz, 

men som blev botad på lägersjukhuset och blev frigiven. Han kom senare att ge 

ut Anne Franks dagbok.18 Analytiker som undersökt boken tror att det är han 

som skrivit den. 

  Enligt David Duke vistades Elie Wiesel i Auschwitz en tid, men detta har 

senare avslöjats som en bluff. Nicholas Kollerstrom berättar i sin bok Breaking 

the Spell 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.19 

  Naturligtvis tar David Duke också upp Nürnbergrättegångarna och kritiken 

mot dem (s. 268f). Dessa rättegångar är verkligen sinnebilden för urusla 

rättegångar, där de åtalade nazisterna torterades i dagar innan de tvingades 

erkänna sånt de inte gjort. Där de åtalade förvägrades försvarsadvokater och där 

de flesta domarna var judar. Författaren skriver exempelvis: ”Den sanslösa 

historien om att nazisterna skulle ha gjort tvål av judars kroppar är kanske ett 

av de mest slående exemplen på Nürnbergrättegångarnas bevisföring och hur de 

förrättades – och de lögnaktigheter som Förintelsehistorien innehåller” (s. 

275). Det fanns inga som helst bevis för dessa påståenden, vilket senare 

undersökningar kommit fram till (s. 276). För bara några år sedan kallades de 

som ifrågasatte ”judetvålarna” för ”nazister” och ”hatare” (s. 277). 

  David Duke berättar också att s.k. ”förintelseförnekare” riskerar 

fängelsestraff i flera länder och att kritikernas böcker ska kastas på ”bokbål” (s. 

278 ff). I skrivande stund får vi läsa att Amazon ska upphöra med att distribuera 

                                                 
18 Se min artikel om boken på http://www.piahellertz.com/Anne_Frank_och_Malala.pdf  
19 Jag berättar om detta i min artikel om boken:   

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

http://www.piahellertz.com/Anne_Frank_och_Malala.pdf
http://www.piahellertz.com/Breaking_The_Spell.pdf
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”förnekarlitteratur”, något som den kontroversielle Brother Nathanael reagerat 

på i en liten videosnutt och som han kallar ”modern bokbränning”.20 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.21 

  Mycket av den kritik som David Duke redovisar mot Förintelsemyten har 

andra författare också detaljerat redogjort för, så jag vill hänvisa till artiklar jag 

skrivit om dessa böcker och som ligger på min Boksida.22 Framförallt handlar 

kritiken om de tre ”pelarna” som myten om förintelsen vilar på: sex miljoner 

mördade judar, påståendet om gaskamrarna och påståendet att Hitler skulle ha 

gett order om att utrota judarna. Det finns inga som helst bevis för någon av 

dessa ”pelare”. Tvärtom så har senare forskning visat att ingen av ”pelarna” 

stämmer. Ingen av de politiska ledarna, exempelvis Winston Churchill, har i 

sina memoarer berättat något om gaskamrar (s. 296).  

  Förintelsemyten har lett till att Tyskland fått betala ut enorma skadestånd 

till enskilda ”överlevare” och till judiska organisationer. David Duke nämner 

omkring 80 miljarder dollar (s. 293). Författaren refererar till Norman 

Finkelsteins bok Förintelseindustrin – Exploateringen av nazismens offer 

(2001).23 

  David Duke menar att hela andra världskriget var en ohygglig förintelse, 

inte bara judarnas lidanden och skriver att ”Faktum är att den störta förintelse 

som orsakats av etnocentrism var de judiskt anförda bolsjevikernas massmord 

på tiotals miljoner kristna i Sovjetunionen och Östeuropa” (s. 299).  

Rasteorin och mångkultur 
En återkommande fråga i källor om judar är om de är en ras som skiljer sig från 

andra raser. Judarna själva kallar sig som nämnts för ”ras”, ett unikt folk. De är 

motståndare till rasblandning för judar. Judar ska inte gifta sig med icke-judar. 

Icke-judar är inte välkomna till Israel. David Duke drar slutsatsen att judarna är 

det mest rasistiska folket på jorden.  

  Samtidigt är det judar som startat medborgarrättsrörelser med krav på 

assimilation och rasblandning för andra folk. De startar och finansierar 

exempelvis rörelser som stödjer de svartas krav på jämställdhet. Man såg de 

svarta som möjliga kommunistiska revolutionärer (s. 106). Läckta dokument 

                                                 
20 The Amazon Book Burning - https://www.youtube.com/watch?v=914DvVBm0dY  
21 Yad Vashem to Amazon: Quit Selling Holocaust-Denying Books 
http://www.newsmax.com/Newsfront/yad-vashem-asks-amazon-stop-selling-

denier/2017/02/26/id/775654/  
22 http://www.piahellertz.com/Bocker.htm  
23 Se min artikel om Norman Finkelsteins bok - 

http://www.piahellertz.com/Forintelseindustrin-Finkelstein.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=914DvVBm0dY
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.piahellertz.com/Bocker.htm
http://www.piahellertz.com/Forintelseindustrin-Finkelstein.pdf
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visar att George Soros’ globala stiftelse Open Society arbetar med att spä på 

raskonflikterna i USA. Bland annat har stiftelsen skänkt motsvarande 5,5 

miljoner kronor till den vänsterextrema organisationen Black Lives Matters.24 

Flyktinginvasionen 
David Duke och andra källor menar att det är de sionistiska judarna som ligger 

bakom flyktinginvasionen till Europa och USA och som talar sig varma för 

assimilation och mångkultur. En anledning skulle enligt en författare som David 

Duke refererar till vara att eftersom judarna ständigt blir tvingade att fly för 

överlevnaden så skulle fria invandringslager därför gynna judarna. Judarna 

känner sig säkrare i en mångkultur i andra länder. Undantaget är Israel där de 

känner sig säkra i det land där det bara finns judar.  

  En uppgift som David Duke förmedlar är att ”nollbefolkningstillväxtens 

profet” Paul Ehrlichs, som blev känd för sin bok Befolkningsexplosionen 

(1968) och hans uttalanden om att världen är överbefolkad, vilket innebär att 

befolkningen måste minska, stöds av judarna vars mål är att minska den ”vita” 

befolkningen. ”De tongivande judiska organisationerna har använt den icke-

vita invandringen som ett av sina mest effektiva vapen i deras kulturella och 

etniska krig mot euroamerikanen” (s. 310). De propagerar därför för fri abort, 

preventivmedel och mindre familjer med ett begränsat antal barn (s. 310). 

Judarna själva däremot uppmuntrar många barn för att öka antalet judar.   

9/11-attacken 

David Duke tar upp många historiska händelser och belyser judarnas 

förhållningssätt och roll i dessa, bland andra attacken mot tvillingtornen den 11 

september 2001 (s. 241ff). Författaren berättar att endast en enda israel dog i 

attacken, trots att flera tusen israeler hade sitt arbete i tornen (s. 248). De båda 

judiska firmorna Goldman-Sachs och Solomon Brothers hade sina kontor i Twin 

Towers (s. 247). Hade de blivit förvarnade? (s. 249) Benjamin Netanyahu 

konstaterade att 9/11-attacken var ”mycket bra” för Israel, ”det kommer genast 

att framkalla sympati” (s. 253).  

Avslutningsvis 
Boken blir extra spännande eftersom David Duke berättar om sitt eget 

successiva ”uppvaknande” och de insikter han fick under studier av forskning 

och annan litteratur. Jag känner igen mig i detta. För mig blev det också ett 

smärtsamt uppvaknande från total omedvetenhet och indoktrinering genom 

utbildning och massmedia till att successivt börja förstå vad som hänt och 

händer. ”Det gör ont när knoppar brister!” 

                                                 
24 Soros skänkte miljoner till Black Lives Matter - http://www.friatider.se/soros-sk-nkte-

miljoner-till-black-lives-matter  

http://www.friatider.se/soros-sk-nkte-miljoner-till-black-lives-matter
http://www.friatider.se/soros-sk-nkte-miljoner-till-black-lives-matter
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 Ett ämne som David Duke berör och som jag måste undersöka djupare är hans 

kritik av feminismen, som han menar ingår i sionisternas agenda att krossa 

familjen (s. 107ff). Eftersom jag betraktar mig som feminist så verkar det också 

bli omskakande studier.  

  Boken är så faktaspäckad att jag bara nämnt en bråkdel i min artikel. Jag 

rekommenderar varmt att man läser boken och jag tar av mig hatten för Logik 

förlag som låtit översätta den.  

  Det kommer en dag när historien måste skrivas om och alla Sanningar med 

stort S får börja komma i dagen. Då kommer bland annat Förintelsen med stort F 

bli en förintelse med litet f och alla skadestånd måste återbetalas, om man  inte 

också måste börja betala ut skadestånd till övriga offer för WWII, de miljoner 

kristna, de civila tyskarnas familjer, till romer, homosexuella m.fl. som så brutalt 

mördades under kriget. 

       När Sanningen kommer fram måste också historieböckerna skrivas om. 

       Fram till dess får vi alla undersöka och forska själva – och det finns en hel 

del litteratur redan nu till hjälp. Det gäller att skaffa böckerna nu, innan de blir 

bannlysta. Det gäller att söka information innan censuren av Internet ökar.  

  Låt oss alla bli historierevisionister! Låt Sanningen få berättas! 

 

   

Boken har 659 fotnoter med referenser till andra författare och deras forskning. 


