
1 
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och Kulknappen 
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berätta tidigare 
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och Kulknappen 1924 
(2021) 

Pia Hellertz – oktober 2021                Tage Tuvheden 
          Foto: Pia Hellertz, 2017 

 

När Tage Tuvheden var barn lovade han sin pappa och mamma att berätta 

sanningen om hur kung Karl XII blev mördad. I skrivande stund fyller Tage 80 

år om cirka 4 månader. Äntligen har han uppfyllt sitt löfte till sina föräldrar. Han 

har skrivit en bok på 450 sidor, ”smockfull” med fakta, historiska berättelser och 

fakta, historiska namn, årtal och släktkopplingar m.m.. Det är namn på viktiga 

personer, deras födelseår och dödsår, vem dom var gifta med och deras födelseår 

och dödsår, vem/vilka dom var släkt med och var dom bodde i Sverige och 

världen. Han får också med berättelsen om hur släkten Bernadotte blev 

kungafamilj i Sverige (s. 329). Många, många kända namn och släkter som jag 

minns svagt från historielektionerna i skolan finns med i Tages berättelser.  

  För att verkligen ha en djup behållning av boken behöver man nog vara 

nördigt intresserad av Sveriges historia, de maktkamper som pågått, de intriger 

som planerats och genomförts och mycket mera. Min bror är en sån, så han ska 

få boken av mig. Men det fanns massor med intressant information som även jag 

hade stor behållning av och vill förmedla.  

  Jag kan inte låta bli och le åt en anteckning på en post-it-lapp som följde 

med boken:  

”Hej Pia,  

Läs och begrunda.  

Tacksam om Du vill meddela där det finns fel i texten.  

Bästa hälsningar!  

Tage.” 

Jag kan bara konstatera att Tage har en övertro på min förmåga att se fel bland 

de enorma mängder av historiska fakta han förmedlar. Dock känner jag mig nöjd 

att kunna meddela Tage att Nicklas Silfverschiöld, prinsessans Désirées make, 
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knappast kan ha dött vid 82 år ålder år 2117. Jag Googlade… Han dog 2017.       

Då har jag kanske gjort mig förtjänst av gåvan… Tyvärr minns jag inte vilken 

sida det stod på… 

Vem är Tage Tuvheden? 

I slutet av boken presenterar Tage sin meritlista. Det är en imponerande lista. 

Från att ha varit instrumentmakarelev vid Kungliga Flygförvaltningens 

Verkstadsskola anställdes han som instrumentmakare vid Kungliga Göta 

flygflottilj i Göteborg. Han studerade till maskin- och elingenjör på fritiden och 

deltog i flygsäkerhetsarbete. Då fick han kontakt med försvarsminister Sven 

Andersson. Sen blev han utvecklingsingenjör på Statens Skeppsprovnings-

anstalt i Göteborg. Sen blev han driftsingenjör vid Vattenverket i Trollhättan.  

Listan fortsätter och avslöjar en omfattande expertis och erfarenhet. 

  I sina föregående böcker, ”SANNINGEN – dricksvatten renas med gift” 

och ”SANNINGEN – Om asbest i dricksvattnet”, båda publicerade i år, 2021, 

avslöjar han sitt djupa tekniska kunnande och sina kunskaper om vatten. Jag 

skrev en artikel om böckerna som ligger på min Boksida.1 Det var enormt 

tankeväckande och ögonöppnande läsning. Det livsmedel som borde vara renare 

än allt annat är också förgiftat. 

 

  Jag hade tidigare läst Conor Creightons artikel om vatten. Han är 

författare och artist. Han planerade att skriva en science fiction-roman om en 

framtid där eko-terrorister planerade att infektera vattenförsörjningen i 

Washington, London och Peking med kraftfulla hallucinogena droger ”i ett 

försök att ändra regeringspolicys”. Medan han gjorde research inför boken 

upptäckte han att hans idé inte var science fiction. Det var redan verklighet. Han 

 
1 http://www.piahellertz.com/Sanningen_om_vatten_och_gifter.pdf  

http://www.piahellertz.com/Sanningen_om_vatten_och_gifter.pdf
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fann att det vatten vi människor och djur dricker dagligen innehåller antibiotika, 

hormoner och receptbelagda läkemedel samt – ”vilket nog är knockoutslaget 

mot min boks korta liv – stora spår av hallucinogena droger. Det har varit så i 

åratal”, skriver han.2 Och vem har inte läst Dan Browns bok ”Inferno” 

och/eller sett filmen? 

  Tillbaka till Tage Tuvheden och Karl XII… 

Svenska samhällen 

Bland de berättelser som fascinerade mig mest var Tages beskrivning de orter 

som han menar utgör Sveriges vagga, Anestad i Främmestad i Västergötland, en 

ort som dessutom är hans egen födelsebygd. Jag hade aldrig hört talas om orten 

så jag Googlade… 

 

       
 

Vid Vänerns nedre ände, inte långt från Västkusten… Tage och hans familj 

bodde i Anestad. Han berättar att hans förfäder sannolikt levt där sen Olof 

Skötkonungs tid på 1000-talet (s. 17).  

   Berättelsen om hur Tages förfäder år 1698 fick uppdraget av sönerna till 

biskop Johannes Johannis Rudbeckius d.ä. att ”gräva upp kung Anes grav och 

 
2 Jag skrev en artikel som ligger på min Boksida - http://www.piahellertz.com/Vatten-

inte_sa_rent_som_du_tror.pdf  

http://www.piahellertz.com/Vatten-inte_sa_rent_som_du_tror.pdf
http://www.piahellertz.com/Vatten-inte_sa_rent_som_du_tror.pdf
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se om den mytomspunna kopparkistan fanns där” var verkligen intressant (s. 

17). Om och om igen i boken förmedlas denna typ av historiska berättelser som 

sätter Anestad i ett historiskt centrum. 

Kung Karl XII och Palme 

Det viktigaste temat i boken är hur och när och var kung Karl XII mördades. 

Enligt Tage är den officiella berättelsen en lögn, men all information om hur han 

egentligen mördades fick inte förmedlas. De som försökte avslöja sanningen 

mördades på olika sätt. Tage jämför med mordet på Olof Palme, ett ”mord” det 

förekommer skilda meningar om ifall det faktiskt skedde på Sveavägen den 28 

februari 1986 eller om det inte alls handlade om ett mord utan om ett ”teater-

mord”.  

 En liten avstickare om detta… 

  Advokaten Hans Liljeson som var advokat i Paris vid den tiden, åt lunch 

med ambassadören Carl Lidbom, som varit i Sverige vid tiden för mordet, ville 

prata med honom om mordet. Lidbom agerade så märkligt så Liljeson blev 

nyfiken och började själv undersöka mordet. Han skrev en bok där han för fram 

teorin om att Palme aldrig mördades utan flydde från Sverige, ”Palmemordets 

hemliga scenario” (2009). Inspirerad av Liljeson har Claes Hedberg fortsatt 

och fördjupat undersökningen och skrivit boken ”En oväntad vändning – 

Århundradets brott” (2017)3. Tage Tuvheden är däremot absolut övertygad om 

att Palme blev mördad och han menar sig även veta vem som gjorde det och hur 

det gick till och har själv skrivit en bok om detta, ”SANNINGEN – Olof Palmes 

död 28 februari 1986”.  

 

Han skriver: ”Det var löst innan det genomfördes men som kom att effektivt 

tystas ned.” Tage Tuvheden menar att Hans Holmér, Ebbe Carlsson och Carl 

Lidbom har lyckats mörka mordet under alla år! Staten, polisen och 

 
3 Min artikel om boken finns på min Boksida - 

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

Claes har också gjort ett antal föreläsningar av vilka några finns på Youtube.  

http://www.piahellertz.com/En_ovantad_vandning.pdf
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rättsväsendet fortsätter på samma sätt att mörka världens dyraste och mest 

omfattande mordutredning. Tage var en nära vän med utrikesminister Sven 

Andersson som berättade för honom om det verkliga förhållandet. Jag hämtar 

ett citat ur en artikel: 4 

 

  Det verkade som att Olof Palme hade blivit drabbad av en sjukdom som  

  påverkade hans psyke. Läkarna hade inte kunnat hjälpa Palme … Många   

  homosexuella hade drabbats och senare gått bort och det fanns inget botemedel   

  till buds … det visade sig, enligt Tage Tuvheden, att Olof Palme hade beställt   

  ”teatermordet” själv för att inte skada det Socialdemokratiska partiet och för att  

  skydda sitt namn och rykte. 

Agerandet skulle enligt Tage kunna förklara ”socialdemokraternas maniska 

maktbehov”. Den sjukdom Palme drabbats av var HIV. Palme var bisexuell och 

hade homosexuella kontakter. Bland dem lär Ebbe Carlsson ha varit en. Ebbe 

dog senare i AIDS. ”Det finns alltför mycket som inte tål dagens ljus”, menar 

Tage.   

  Tage gör flera jämförelser med situationen omkring mordet på Karl XII och 

”mordet” på Palme. I sin bok berättar Tage mycket detaljerat om hur mordet på 

Karl XII gick till år 1718, vem som gjorde det och hur det sedan dolts genom 

seklerna. 

Varför och av vem mördades Karl XII? 

Enligt Tage så sköts Karl XII av en av sina närmaste män, Carl Cronstedt. Om 

jag förstår Tages analys korrekt så handlade det om politik, makt och ägande. 

Efter mordet kunde vissa personer tillskansa sig stora egendomar. Tage skriver: 

Frimurarna har hållit och håller fortfarande mordet på kung Karl XII i ett 

järngrepp. För att ingen skall våga tala om sanningen att de mäktiga männen lade 

beslag på de stora godsen och rikedomarna efter mordet på Karl XII. Så som det 

var bestämt, innan de dödade honom (s. 380).  

Släkten Maskåll ”gjorde kometkarriär efter Karl XII.s död” (s. 153). Det tog ett 

tag för mig att förstå att Tage inte menade ”maskhållarna”, d.v.s. de som höll 

masken, utan att det var ett släktnamn. 😊   

  Tage jämför också med mordet på finansmannen Ivar Kreuger, som 

påstods ha begått självmord, men som enligt flera källor mördades. Hans 

finansimperium delades upp. Kreuger hade många fiender, bland andra de stora 

internationella och nationella bankfamiljerna, exempelvis JP Morgan och 

Wallenbergfamiljen samt Bonnierimperiet. Jag läste Lars-Jonas Ångströms 

 
4 Citatet är hämtat från en artikel - https://sistatiden.se/varfor-kollapsar-vara-myndigheter-nar-

kriser-uppstar/  

https://sistatiden.se/varfor-kollapsar-vara-myndigheter-nar-kriser-uppstar/
https://sistatiden.se/varfor-kollapsar-vara-myndigheter-nar-kriser-uppstar/
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”Därför mördades IVAR KREUGER” (1990) och skrev en artikel om boken.5  
  I ett kapitel berättar Tage om släkten Wallenberg. Han skriver: 

  Wallenbergdynastins grundare André Oscar Wallenberg formades i en  

  familjekrets i den absoluta eliten. Han etablerade sig som en politisk och  

  finansiell maktfaktor under 1850-talet och framåt. Han genomförde en strategisk  

  intervention över tiden, genom att se till att flera av döttrarna av hans 22 barn  

  giftes in i adelns styrande skikt. Samma strategi använde sig sonen ”härads- 

  hövdingen” Marcus Wallenberg av.  

       Fyra av hans döttrar gifte sig adligt. A.O. Wallenberg var vad man idag skulle   

  beskriva som nätverksbyggare av rang (s. 405).6 

  

Detta blir extra intressant med tanke på att familjen Wallenberg alltmer beskrivs 

som ”djupa staten”. Familjens motto är "Esse, non videri", ”att verka utan att 

synas”.   
  Enligt Tage var det som nämnts Carl Cronstedt som mördade Karl XII. 

Tage redogör mycket ingående för släkten Cronstedt (bl.a. s. 169 ff). Mordet var 

”nödvändigt då landet höll på att förfalla i meningslöst krigande” (s. 173).   
  En återkommande person i berättelsen är Smén Häger, som egentligen 

hette ett annat i förnamn men som var smed. Det var han som skapade 

Kulknappen. Det var meningen att den ”skulle rädda de stora, men de små fick 

betala” (s. 189). Smén Häger tillverkade den i ”farfar Anders smedja på 

uppdrag av morfar”, skriver Tage (s. 189). Den hade samma storlek som Carl 

Cronstedts bössa. 

 
Inskannad från Tages bok 

 
5 Den ligger på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/D%C3%A4rf%C3%B6r%20m%C3%B6rdades%20Ivar%20Kreu

ger.pdf  
6 Enligt Wikipedia hade A.O.Wallenberg 20 barn med tre olika kvinnor - 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Oscar_Wallenberg  

http://www.piahellertz.com/D%C3%A4rf%C3%B6r%20m%C3%B6rdades%20Ivar%20Kreuger.pdf
http://www.piahellertz.com/D%C3%A4rf%C3%B6r%20m%C3%B6rdades%20Ivar%20Kreuger.pdf
https://sv.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Oscar_Wallenberg
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Tage berättar lite mer ingående om Kulknappen som egentligen var ett skämt. 

Jag hämtar den officiella berättelsen från Wikipedia: 

Kulknappen är den knapp som enligt en sägen användes som kula för att skjuta 

kung Karl XII till döds under slaget vid Fredriksten 1718. Enligt sägnen ska en 

soldat vid namn Nordenstierna ha sett Karl XII skjutas, varpå han gick fram för 

att plocka upp kulan som gått igenom kungens huvud. 

  Ett annat återkommande tema i boken är alla dödsfall och mord som skett 

efter mordet och som Tage menar har direkta kopplingar till det faktum att ingen 

fick avslöja vem som mördade Karl XII och varför.  

  Trots alla kapitel och sidor så förstår jag inte riktigt varför det fortfarande 

skulle vara känsligt att sanningen om Karl XII kommer fram, att Tage till och 

med riskerar att bli mördad för det han berättat och att han redan blivit utsatt för 

flera mordförsök. 

 

Tage berättar att det fanns ett hemligt rum på vinden i hans hem. Där fanns 

mycket om Karl XII, bland annat tavlan ”Karl XII:s likfärd” som målats av 

Carl Gabriel Wadell år 1894. ”Viralgranskaren” skriver: ”Målningen av Karl 

XII:s likfärd är helt enkelt propaganda om krigarkungen och den stolta 

nationen.”7 Den stämmer inte med verkligheten. Tage berättar att tavlan 

skrämde honom när han var barn. Den togs bara fram när familjen fick besök av 

speciella personer. 

 

 
7 https://m.facebook.com/viralgranskaren/videos/nej-s%C3%A5-h%C3%A4r-gick-inte-karl-

xiis-likf%C3%A4rd-till/1035218086578426/  

https://m.facebook.com/viralgranskaren/videos/nej-s%C3%A5-h%C3%A4r-gick-inte-karl-xiis-likf%C3%A4rd-till/1035218086578426/
https://m.facebook.com/viralgranskaren/videos/nej-s%C3%A5-h%C3%A4r-gick-inte-karl-xiis-likf%C3%A4rd-till/1035218086578426/
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Traditioner 

Tages berättelser avslöjar också seder och traditioner långt tillbaka. Det är 

fascinerande berättelser. Ett exempel är när Tages farfar dog. Han skriver: 

Farfar låg lik i ett uthus utan trägolv. Liket skulle ligga i en byggnad med 

jordgolv så att inget hinder fanns mellan liket och jorden (s. 234). 

Tages farfars begravning ”var en av de sista riktigt stora begravningarna i 

Anestad i Främmestad” (s. 235). Sen berättar han mycket detaljerat om hur 

begravningen gick till. Det är kommentarer av den typen som får mig att förstå 

att Tages familj och släkt inte var någon enkel liten bondfamilj.   

Frimurarnas roll 

Återkommande i boken berättar Tage Tuvheden om frimurarnas roll i mordet på 

Karl XII. Han berättar i ett kapitel att ”Frimurare skyddar mordet på Karl XII” 

(s. 349 ff). Bland annat menar han att frimurarna också låg bakom Tages kusin 

Bengt Norbergs död genom arsenikförgiftning och att de även ligger bakom 

planerna på att mörda Tage (s. 257). Tage och Bengt hade planer på att utveckla 

en fastighet de ägde till ett muséum över mordet på Karl XII samt om 

Kulknappen. Detta har på alla sätt förhindrats enligt Tage.   

  Tage berättar att inte ens kung Carl XVI Gustaf får berätta om mordet på 

Karl XII. Han berättar att alla svenska kungar sedan Karl XIII varit frimurare 

och att de har svurit eden att inte berätta om mordet (s. 380). ”Samma regel 

tycks gälla för mordet på statsminister Olof Palme” lägger Tage till. Kungarna 

har varit frimurarnas stormästare, men efter prins Bertils död år 1997 bröt vår 

kung den traditionen.  

  I samband med berättelsen om frimurarnas roll berättar Tage om 

kommendanten och viceamiralen Carl Olof Cronstedt, mannen med ”det 

gyllene krutet, det vill säga mutor”, som förde befäl över Sveaborgs fästning vid 

inloppet till Helsingfors, som utgjorde ”det bastanta låset till hela Finland” (s. 

349). Jag citerar ur en artikel: 

Den 6 maj 1808 sker det oerhörda. Kommendören på Sveaborg, amiral Carl 

Olof Cronstedt, ger upp den till tänderna beväpnade fästningen utan strid. 

Sveriges skärgårdsflotta, ett gigantiskt vapenlager och 7 000 man faller i 

fiendens händer. Det största förräderiet i svensk krigshistoria fullbordas.8 

 
8 Mannen som förrådde Sveaborg - https://www.hbl.fi/artikel/mannen-som-forradde-sveaborg/  

https://www.hbl.fi/artikel/mannen-som-forradde-sveaborg/
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               Sveaborgs fästning                                Cronstedt släpper in ryssarna9 

  Det som gör att jag fastnat vid denna berättelse av de många som Tage 

förmedlar är att min mammas kusin, som sysslade med släktforskning, för 

många, många år sedan i ett brev till mamma berättade att vi på mammas sida 

var släkt med denne Cronstedt.       Min bror som ägnar sig åt släktforskning på 

djupet har dock inte hittat några bevis för detta – ännu. Kanske kan han få hjälp 

av Tages bok…       

Lite om Olof Palme 

Tage menar att Olof Palme visste att Carl Cronstedt sköt Karl XII (s. 415). 

Författaren går ingående in på Palmes familjehistoria och släktträd. Även 

Lisbeth Palmes släkthistoria. Hon var född Beck-Friis, ”den mäktiga ätten” 

Beck-Friis, som Tage beskriver (s. 415). Tage menar att ”Släkten Beck-Friis 

har nära kopplingar till mordet på Karl XII och kungamördarnas ättlingar som 

tillsatte ätten Bernadotte” (s. 415). Tage tror att Ebbe Carlsson och Sven 

Andersson hade berättat för Olof Palme vad Tage hade berättat för dem om 

mordet (s. 416). Tage hade mycket kontakt med både Ebbe Carlsson och Sven 

Andersson på sin fritid. 

  I samma kapitel berättar Tage en mycket intressant sak. FN.s general-

sekreterare Dag Hammarskjöld dog ju i samband med en flygolycka. Jag har 

hört att planet blev nerskjutet, men aldrig om orsaken. Tage skriver att Olof 

Palme och Tage Erlander mörkade mordet på Hammarskjöld. Varför? 

  Tage menar att Palme var ”ekofascist” (s. 417). Vad det innebär har jag 

inte tidigare reflekterat över. Tage skriver att det handlar om ”extremistiska eller 

totalitära åsikter hos miljöaktivister och djurrättsaktivister” (s. 417). Tage 

citerar Savitri Devi som jag aldrig har hört talas om, så jag anlitar Wikipedia: 

Känd för sina ariosofiska strävanden efter att föra samman hinduism och nazism; 

hon skrev om ämnen som matematik, ekologi, religion, språk och antik historia; 

men är främst omtalad för sin esoteriska filosofiska tes om Adolf Hitler som en 

av Vishnus avatarer, nämligen Kalki. Savitri Devi var en pionjär 

 
9 Bilden hämtad från artikeln i fotnot 7. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ariosofi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hinduism
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nazism
https://sv.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vishnu
https://sv.wikipedia.org/wiki/Avatar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalki
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inom djurrättsaktivism då hon befriade djur från försökslaboratorium och 

förespråkade djupekologi.  

Savitri Devi lär ha sagt: 

I valet mellan en miljon människor och ett lejon skulle jag välja lejonet, 

människor ligger inte i riskzonen att utrotas, men alltför många djur dör tack vare 

människorna…. det som drog mig till nationalsocialismen var frågan om vilka 

människor vi skulle minska på (s. 417). 

 

Ekofascisterna vill minska världens befolkning. Temat aktualiserades av den 

amerikanske populationsbiologen Paul R. Ehrlich i boken ”The Population 

Bomb” (1968) som publicerades på svenska år 1972 med rubriken 

”Befolkningsexplosionen”. Sen dess har temat blivit en återkommande politisk 

fråga. 

   Tage tar upp temat och nämner då det intressanta fenomenet Georgia 

Guidestones, som är fyra höga, resta stenar med tio budord på åtta olika språk. 

De brukar kallas USAs Stonehenge. Översatt till svenska står det: 

1.   Håll människans population under 500 000 000 i ständig balans med naturen. 

2.   Styr reproduktion klokt - förbättra hälsa och mångfald. 

3.   Förena mänskligheten med ett levande nytt språk. 

4.   Styr passion - tro - tradition - och allt annat med behärskat förnuft. 

5.   Skydda folk och nationer med rättvisa lagar och hederliga domstolar. 

6.   Låt alla nationer styra sig själva men lös externa dispyter i en världsdomstol. 

7.   Undvik småaktiga lagar och värdelösa tjänstemän. 

8.   Väg personliga rättigheter mot sociala skyldigheter. 

9.   Värdera sanning - skönhet - kärlek - i harmoni med evigheten. 

10. Var inte en cancer på jorden - lämna utrymme för naturen. 

 

 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Djurr%C3%A4ttsaktivism
https://sv.wikipedia.org/wiki/Djupekologi
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Det första budordet 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).10 (Vattenmeloner är gröna utanpå och röda 

inuti.) Idag skulle det enligt Delingpole innebära att tretton av fjorton måste 

dödas.  

  Delingpole citerar också det tionde ”budordet”, ”Var inte en cancer på 

jorden - lämna fritt spelrum för naturen - lämna fritt spelrum för naturen”. 

”Kan den gröna värdeteorin formuleras tydligare?” frågar han. Det är detta 

synsätt som kallas ekofascism och Tage menar att Olof Palme var det och att 

Palme därmed stod bakom tanken att mänskligheten måste reduceras kraftigt. 

Anledningen till mordet på Dag Hammarskjöld var, enligt Tage, att han motsatte 

sig detta synsätt. Detta var nytt för mig.  

  Teorin om vikten av befolkningsminskning lever vidare och är alltmer 

uttalat av skribenter. I skrivande stund är det den skapade ”plandemin” Covid-

19 och framför allt vaccinationerna som påstås vara ett medel för befolknings-

minskningen.11 

  Tage menar också att hans upptäcker om gifterna i dricksvatten var ett led i 

denna agenda, vilket han beskriver i sina ovan nämnda böcker om sina 

upptäckter när det gäller dricksvattnet.  

  Han menar också att Palmes beslut att avskaffa tjänstemannaansvaret år 

1975 var ett led i denna agenda.  

 
Tages sätt att skriva 

Boken är ingen skönlitteratur. Det är heller inte en traditionell faktalitteratur. De 

flesta böcker kan man läsa från pärm till pärm med en sammanhängande logisk 

berättelse. Så är inte fallet med Tages bok. Han skriver inledningsvis att han 

skrivit puzzelbitar som man sen får lägga samman till en helhet. Jag får en 

känsla av att han skrivit en sida och sen lagt undan den. Och sen skrivit en sida 
 

10 Min artikel om hans bok finns på - http://www.piahellertz.com/Watermelons.pdf  
11 The coronavirus vaccine is the “final solution” depopulation weapon against humanity; globalists hope to 

convince BILLIONS of people to commit “suicide-via-vaccine”- August 03, 2020 by Mike Adams - 

 https://www.naturalnews.com/2020-08-03-coronavirus-vaccine-final-solution-depopulation-

weapon.html 

Se även “Elitist’s desire to reduce global population by around 80 percent and as much as 99 

percent”- 9 dec. 2016 - 

http://www.newworldorderinfo.com/eugenics/311/elitists-desire-to-reduce-global-population-

by-around-80-percent-and-as-much-as-99-percent/  
Översatt på Bakom kulisserna den 12 maj 2020 

https://bakomkulisserna.biz/2020/05/12/eliten-onskar-minska-den-globala-befolkningen-med-

cirka-80-procent-aven-sa-mycket-som-99-procent-vakna-gott-

folk/?fbclid=IwAR06ocCFl1j_AEkJrsvFtthjMG5ttnd3ogRFNceZHUYkSPyN7O4E3PoSxTY 

 
 

http://www.piahellertz.com/Watermelons.pdf
https://www.naturalnews.com/author/healthranger
https://www.naturalnews.com/2020-08-03-coronavirus-vaccine-final-solution-depopulation-weapon.html
https://www.naturalnews.com/2020-08-03-coronavirus-vaccine-final-solution-depopulation-weapon.html
http://www.newworldorderinfo.com/eugenics/311/elitists-desire-to-reduce-global-population-by-around-80-percent-and-as-much-as-99-percent/
http://www.newworldorderinfo.com/eugenics/311/elitists-desire-to-reduce-global-population-by-around-80-percent-and-as-much-as-99-percent/
https://bakomkulisserna.biz/2020/05/12/eliten-onskar-minska-den-globala-befolkningen-med-cirka-80-procent-aven-sa-mycket-som-99-procent-vakna-gott-folk/?fbclid=IwAR06ocCFl1j_AEkJrsvFtthjMG5ttnd3ogRFNceZHUYkSPyN7O4E3PoSxTY
https://bakomkulisserna.biz/2020/05/12/eliten-onskar-minska-den-globala-befolkningen-med-cirka-80-procent-aven-sa-mycket-som-99-procent-vakna-gott-folk/?fbclid=IwAR06ocCFl1j_AEkJrsvFtthjMG5ttnd3ogRFNceZHUYkSPyN7O4E3PoSxTY
https://bakomkulisserna.biz/2020/05/12/eliten-onskar-minska-den-globala-befolkningen-med-cirka-80-procent-aven-sa-mycket-som-99-procent-vakna-gott-folk/?fbclid=IwAR06ocCFl1j_AEkJrsvFtthjMG5ttnd3ogRFNceZHUYkSPyN7O4E3PoSxTY
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till några dagar eller veckor senare och sen lagt undan den. Och sen skrivit en 

sida till… Samma fakta återkommer på flera sidor. Upprepningar är visserligen 

av godo, men det är svårt att lägga puzzlet om man inte har grundläggande 

kunskaper om den historiska verklighet som Tage beskriver. Jag har aldrig 

tidigare läst en liknande uppläggning i någon bok. 

 Boken är minst lika mycket en självbiografi som en historisk berättelse, 

vilket gör den särskilt fascinerande, eftersom jag haft förmånen att få träffa och 

lära känna Tage personligen.  

 
Tage Tuvheden, Claes Hedberg, jag och Jan Gillberg (DSMs redaktör) - 2017 

Det är en mycket spännande släkthistoria, med berättelser om vänskap och 

maktkamper. Det är tydligt att berättelsen om Karl XII verkligen har genomsyrat 

Tages uppväxt på ett mycket påtagligt sätt.  

  Jag förstår innerligt att det måste kännas enormt befriande att nu äntligen 

ha kunnat publicerat den sanning han burit på sen han var barn och att han sent i 

livet fick möjlighet att infria sitt löfte till sina föräldrar. Är det ett medvetet val? 

Med tanke på de mordförsök han utsatts för och att han nu på sin ålders höst inte 

längre är rädd för döden? Låt oss hoppas att Tage Tuvheden får dö en naturlig 

död och att den får dröja ännu många år.   

 
Boken finns att köpa på Eldsflammans förlag    


