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”Må vissheten om sötman hos tankens befrielse övervinna ångesten över att bli 

socialt utstött”. Det är inledningsord i Lasse Wilhelmsons nya bok Ett porträtt 

med många historier – Artiklar i urval på tvärs mot en ny världsordning. Han 

har själv genom sina artiklar, sina föredrag, sin blogg och sina böcker på flera 

sätt blivit ”socialt utstött”, men han övervinner ångesten och fortsätter analysera 

det som sker i världen och avslöja de sanningar han tycker sig finna. Hans 

berättelser leder verkligen till medvetandegörande och ”uppvaknande” för oss 

läsare inom områden där skola och massmedia verkar ha hållit oss omedvetna 

och okunniga. Är det medvetet? 

  Boken är en samling artiklar, blogginlägg och intervjuer från olika år som 

diskuterar makteliten, nationalismen, judendomen, sionismen, massinvand-

ringen, rasismen, marxismen och mycket mera, alla laddade ämnesområden som 

kräver eftertanke och djup begrundan och ofta omvärdering. Att det är en 

artikelsamling innebär att det är en hel del upprepningar, men det upplever jag 

som positivt och pedagogiskt. Jag behöver höra fakta om och om igen insatta i 

olika sammanhang för att få en djupare förståelse. 

  Jag har tidigare läst hans bok Är världen upp och ner? - Artiklar i urval om 

Palestina, de nykoloniala krigen och sionismen (2009) som jag skrev en artikel 

om. Jag började den med att skriva: ”Jag var inte medveten om hur laddat det är 

att skriva och uttala ordet ’jude’. Det känns nästan mer känsloladdat än en 

svordom”.1 Jag fick många gånger anledning att fundera över varför det var så. 

Den boken blev något av ett uppvaknande för mig. 

Vem är Lasse Wilhelmson? 
Författaren har arbetat som forskare och lärare i pedagogik vid Stockholms 

universitet och har dessutom arbetat med barn med särskilda behov. Han var 

                                         
1 Min artikel om boken finns på min Boksida - 

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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kommunalpolitiskt aktiv i Täbypartiet där han bodde. Han har en lång erfarenhet 

av aktivitet inom exempelvis 68-rörelsen, FNL-rörelsen, Palestinarörelsen, 

fredsgrupper m.m. och har stått i fronten i olika sammanhang. Han har genom 

åren tvingats omvärdera många av de ställningstaganden han gjort. Han berättar 

här och var i boken om sin egen ”uppvaknandeprocess”. Eftersom jag själv gått 

igenom liknande erfarenheter, exempelvis varit lärare på Örebro universitet och 

har en pedagogisk doktorsavhandling, så är han lite av en själsfrände, även om 

Lasse Wilhelmson varit avsevärt mycket mer politiskt medveten, kunnig och 

aktiv än jag någonsin varit. Det är dock en stor skillnad. Jag kommer från en 

genuin norrländsk hantverkarfamilj, medan Lasse kommer från en judisk familj. 

Han identifierade sig under många år som jude. Bland annat bodde han i Israel 

under några år.  

 
Lasse målad av den fantastiske konstnären Markus Andersson 

 

  Ett intressant uppvaknande för författaren var att han trodde att hans familj 

var av judisk-semitisk härkomst. När han läste Arthur Koestlers bok Den 

trettonde stammen, där Koestler berättar om khazarerna och deras historia, att de 

konverterat till judendomen omkring år 740 e.Kr. och flytt till Europa, så 

började han lägga pussel och började förstå att hans rötter var av khazarisk 

härkomst och inte av semitisk (s. 22). Därmed var inte Palestina hans sanna 

rötter utan Khazarien. 

  Man räknar med två stora judiska grupper, ashkenazim som är de konver-

terade khazarerna och som utgör mellan 80–90 % av dagens judar, samt 

sefarderna som är konverterade berber2 och utgör resterande 20%.3   
 

                                         
2 Berber är en benämning på ursprungsbefolkningen i Nordafrika. (Wikipedia) 
3 Det finns en mycket informativ artikel om khazarernas historia, The Hidden History of the 

Incredibly Evil Khazarian Mafia (Updated) av Preston James, Ph.D och Mike Harris - 

https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-

khazarian-mafia/    

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ursprungsbefolkning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordafrika
https://www.veteranstoday.com/author/jim/
https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
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Staten Israel 

Genom Balfourdeklarationen som undertecknades år 1917 av Englands 

utrikesminister och lord Rothschild skapades förutsättningar för att staten Israel 

skulle kunna bildas efter andra världskriget år 1948. I och med det lovade 

England bort ett land som ägdes av andra till en tredje part ”i utbyte mot att den 

judiska maffian på Wall Street dels bidrog till finansieringen av Englands 

militära insatser i Första världskriget, dels drog in USA i kriget på Englands 

sida mot Tyskland” (s. 223). Lasse Wilhelmson nämner i samband med detta 

exjuden, författaren, sionistkritikern och aktivisten Benjamin Freedmans 

fantastiskt skrämmande och avslöjande tal år 1961, som jag nyligen lyssnat på. 

Det är ett tal alla borde höra.4 Där avslöjar Freedman också att judarna är 

konverterade khazarer och alltså inte semiter.  Freedman betraktas som en 

person med god insyn i det politiska spelet kring olika världspolitiska händelser 

och med internationella kontakter. Det är intressant att se hur han på Wikipedia 

kallas ”förintelseförnekare”. Vilka har makten över Wikipedia? 

  Efter Israels skapande fördrevs och/eller mördades palestinierna, som enligt 

DNA-studier ofta visat sig vara de sanna semiterna. De lever idag som 

flyktingar i sitt eget land och har blivit alltmer undandrivna. 

 

FN försökte få till en tvåstatslösning, men den har inte kunnat genomföras (s. 

50).  

  I Israel är idag, enligt Lasse Wilhelmson, 25% icke-judar och nästan alla av 

dem är palestinier/araber (s. 52). Där finns också arabiska judar som kommer 

                                         
4 Benjamin Freedmans tal ligger på Youtube - Benjamin H. Freedman speech (UNEDITED 

VERSION!) 1961 - https://www.youtube.com/watch?v=rx1Rj6fHCNE&t=5s   

https://www.youtube.com/watch?v=rx1Rj6fHCNE&t=5s
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från andra arabländer, som exempelvis Irak och Nordafrika. Lasse redogör 

ingående för de olika nationaliteter som lever i Israel idag. Han berättar att det 

finns ett ”informellt rasistiskt ’kastsystem’” inom Israel. ”Där står de vita 

Ashkenazim högst och de arabiska och färgade judarna lägst” (s. 53).  
  Författaren menar att den judiska statens raslagar gör den till den mest 

rasistiska staten i världen, något som även författaren David Duke kommer fram 

till i sin analys, vilken han presenterar i boken Den judiska rasismen (2015).5 

För att få bosätta sig i Israel måste man vara jude. En jude får inte gifta sig med 

en icke-jude. Med mera… 

  Wilhelmson konstaterar att de tre faktorer som håller samman den judiska 

gruppen är ”Holocaust, ’antisemitism’ och den judiska staten” (s. 134). Han 

berättar att den tidigare israeliska parlamentsledamoten Shjulamit Alony i en 

intervju med en känd amerikansk TV-reporter avslöjar att ”antisemitism” ”är ett 

trick, vi använder det alltid” (s. 182).6 

Tvåstatslösningen 

Författaren menar att den tvåstatslösning som föreslagits är destruktiv (s. 63ff). 

Dels förhindras de palestinier som fördrivits från sina hem att kunna återvända. 

Författaren menar att världssamfundet därmed skulle acceptera ”den bedrivna 

folkmordspolitiken” (s. 63). Dessutom är palestinierna själva splittrade i två 

fientliga falanger som har olika syn på tvåstatsidén, Hamas och Fatah. 

Författaren beskriver motsättningarna mellan partierna och synliggör därmed det 

hopplösa företaget. Han menar också att Israel utnyttjar förhandlingarna och 

motsättningarna för ytterligare markstöld. Syftet är etnisk rensning och 

folkmord.  

  Lasse Wilhelmson jämför med apartheidsystemet i Sydafrika. Där föror-

dades aldrig någon tvåstatslösning, en ”vit stat” och en ”svart stat”. ”Något som 

vi än idag skulle betrakta som både moraliskt förkastligt, löjeväckande och 

oförenligt med den svarta ursprungsbefolkningens intressen” (s. 65). Författaren 

undrar om det som pågår i Palestina/Israel enbart är politisk teater och i så fall: 

”Vem är regissören?”  

  Enligt författaren finns det ”en elefant” i rummet som ”Sverigevänner” 

inte vågar studera eftersom den är tabu. Den ”okontrollerade oppositionen” blir 

kallad ”rasistisk, antisemitisk, homofobisk, nazistisk, islamofobisk, 

förintelseförnekande, konspirationsteoretisk, med mera”, skriver Wilhelmson (s. 

75).  

                                         
5 Se min artikel om David Dukes bok på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Den_judiska_rasismen.pdf.  
6 "Anti-semitic, its a trick we always use it" 

https://www.youtube.com/watch?v=D0kWAqZxJVE  

http://www.piahellertz.com/Den_judiska_rasismen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=D0kWAqZxJVE
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Sionismen 

Lasse Wilhelmson har skrivit mycket om sionismen i olika kapitel, d.v.s. den 

politiska rörelse som strävar dels efter en judisk stat i Israel, men också efter 

världsherravälde inom den rörelse som kallas New World Order, NWO. Han 

fördjupar i ett särskilt kapitel i slutet av boken om sionismens roll och utveck-

ling under de senaste 150 åren (s. 222).    

  Författaren berättar ingående och mycket intressant. Alla sionister är inte 

judar och alla judar är inte sionister. Tvärtom menar författaren att sionismen är 

judarnas största fiende, bland annat genom att den leder just till ”antisemitism”, 

d.v.s. kritik mot judarna som helhet.  

  I en intressant fotnot skriver han: 

 

  ”Det bör understrykas att även om sionismen är ett nationellt socialistiskt projekt  

  för judar, medan marxismen är ett internationellt socialistiskt projekt för alla,  

  så kan båda betraktas som judiska projekt, liksom neocons, på grund av judarnas  

  dominerande och ledande ställning inom dessa projekt. Karl Marx var inte  

  sionist, men likväl var Moses Hess hans personliga ersättare på Internationalens  

  möten 1868–9, d.v.s. 6 år efter det att han skrivit sionismens Magnum Opus:  

  Rom och Jerusalem” (s. 222). 

 

  Författaren menar att den judiska maffian och de judiska oligarkerna 

dominerar makteliten i världen. De kontrollerar Hollywood, massmedia, 

näringslivet och ekonomin via Wall Street m.m.  

 

    

  Lasse Wilhelmson utvecklar en enkel 4-fältsmodell för att belysa 

förhållandet mellan sionism och judisk makt. I ruta 1 är de som är positiva till 

både sionismen och judisk makt. I ruta 2 finns de som är negativa till sionismen 

men positiva till judisk makt. I ruta 3 finns de som är negativa till både 

sionismen och judisk makt och i ruta 4 de som är positiva till sionismen men 

negativa till judisk makt (s. 59–60).  

  Sionismen innebär att man är positiv till och stödjer en judisk stat i 

Palestina. Med judisk makt menas judiska/israeliska intresseorganisationer och 
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judiska ägarintressen. I Sverige finns det bara omkring 20,000 judar. Trots det 

domineras både mediasektorn och många stora företag av judar (mer om detta 

nedan).  

  Lasse Wilhelmson är mycket kunnig och insatt i sionismens och juden-

domens historia. Han var den förste som gjorde mig medveten om att sionismen 

och socialismen/kommunismen har samma ideologiska grundvalar. Sionismens 

grundare var Moses Hess som blev mentor till Karl Marx, och som kallade 

Moses Hess för sin ”kommunistrabbin” (s. 187). Att läsa författarens texter om 

detta är verkligen mycket lärorikt och medvetandegörande. Många pusselbitar 

faller på plats.  

Ideologier med samma rötter 
Författaren skriver att sionismen är både ”vänster” och ”höger” och att det är 

”ättlingar till bolsjevikerna” som senare bildade stommen till de s.k. Neocons, 

som har makten över det mesta i USA idag. Han konstaterar att både marxis-

men, sionismen och andra ismer samt islam och kristendomen är ”grenar på den 

judiska religionens mångtusenåriga stamträd, där alla icke-judar inte ses som 

eller behandlas som riktiga människor. Inte ens vanliga judar förstår detta. De 

är mest ett redskap för sin egen maffia” (s. 118). 

  Frågan om vad som är vänster och vad som är höger har blivit ett allt 

vanligare dilemma. Om man inte längre kan identifiera sig som vänster, d.v.s. 

socialist, och inte heller som höger, vad kan vi då identifiera oss med? Det 

börjar bli alltmer oklart. Det finns socialister som är nationalister, även om 

många, kanske de flesta, socialister är internationalister och globalister. 

  Lasse Wilhelmson skriver att han har börjat se ”konservatism” som ”att 

vilja förädla det essentiella i det som evolutionen åstadkommit” (s. 115), som en 

motsättning till marxismen som vill förstöra, riva ner det som är, för att bygga en 

påstådd utopi, en socialistisk världsstat, en ny världsordning, NWO. 

  Själv slutade jag vara socialistisk marxist-leninist när jag förstod vad 

revolution handlade om. Det ville jag inte uppleva eller bidra till. Dessutom 

hade erfarenheterna i världen avslöjat den blodiga verkligheten bakom 

revolutioner. Lasse Wilhelmson skriver att den ryska s.k. arbetarrevolutionen, 

som i skrivande stund, 7–8 november, ”fyller 100 år”, egentligen var en judisk-

bolsjevikisk statskupp. Bolsjevikerna var judar som finansierades av Wall Street. 

Istället för de visionära samhällen som officiellt skulle bygga på solidaritet, 

jämställdhet m.m. så växte diktaturer upp. 

  ”När fan blir gammal blir han religiös” är ett gammalt ordspråk som jag 

kommer att tänka på. Det kanske är så att när vi blir äldre, så blir vi mer 

konservativa. Vi vill värna om det vi varit med om att bygga upp. Förändringar 

verkar ofta ha en tendens att leda till försämringar.  

  Lasse Wilhelmson beskriver utvecklingen i några länder utifrån deras 

ideologiska grundvalar. Bland annat berättar han att både Hitler och Stalin var 

nationalister, d.v.s. värnade i första hand om sina egna nationer. Bägge hade 
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problem med judarna och deras inflytande och verkade aktivt för en utvandring 

till Palestina, således inte till ”utrotning”. En intressant kommentar som Lasse 

Wilhelmson gör i sammanhanget är: 

 
  ”Istället för att fråga sig vem som var mest ond – Hitler eller Stalin – så kanske  

  svaret är att det nog var Churchill som var mest ond och att det tyska folkets  

  lidande, inte minst i slutskedet av kriget och flera år efteråt, var det brott som de  

  allierade skulle stått till svars för i Nürnbergrättegångarna…” (s. 116). 

 

Efter att ha läst Thomas Goodrichts ohyggligt avslöjande bok Hellstorm – Nazi 

Tysklands död 1944–19477 så är jag beredd att hålla med. Lasse Wilhelmson 

nämner en av de absolut vidrigaste historier jag läst om, bland annat i Hellstorm. 

Det handlar om den ohyggliga massakern i kulturstaden Dresden den 13 och 14 

februari 1945, bara drygt ett par månader före krigsslutet. Där genomförde de 

allierade en verklig förintelse av tyska kvinnor, barn, skadade soldater och 

flyktingar. Där fanns inga militära mål så bombningarna med bland annat 

fosforbomber var ren och skär förintelse, både av människorna och av staden. 

Enorma kulturskatter förstördes.  

                             
                                       En bild över det totalt förstörda Dresden 

 

  Lasse Wilhelmsons bok tvingar mig som läsare att under hela läsningen 

ständigt reflektera över mina egna ställningstaganden, mina egna fördomar och 

tidigare kunskaper och brist på kunskaper. 

Judarna utvisas 
Dr Nicholas Kollerstrom berättar i sin bok Breaking the Spell - The Holocaust 

- Myth & Reality (2014) att judarna av olika skäl blivit utvisade från väldigt 

                                         
7 Som så föredömligt har översatts till svenska av Ann-Britt Axelsdotter och som säljs på 

https://hellstorm.nu/. 

https://hellstorm.nu/
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många länder innan Hitler ville utvisa dem.8 Judarna har i ett par tusen år 

utvisats från många av Europas länder. Det lär enligt vissa källor vara över 85 

länder som fördrivit judarna 109 gånger eftersom några länder fördrev dem flera 

gånger, vilket den judiske författaren Henry Makow beskriver i sin bok 

Illuminati - Deceit and Seduction (2010).9 Hitler var således inte först. Snarare 

kanske han blir den siste eftersom ”förintelsen” i de nazistiska koncentrations-

lägren skapat en ”skyddssköld” mot antisemitism.10 

  Henry Makow (2014)11 berättar att orsakerna till att judarna utvisades om 

och om igen var att de genom sin självbild av att vara ”Guds utvalda folk” levde 

på ett sätt som inte blev accepterat av ländernas befolkningar. Eftersom de ansåg 

sig vara ett ”herrefolk” skulle alla andra, icke-judar, ”goyim” (som lär betyda 

”mänsklig boskap” enligt citat ur judarnas heliga skrift Talmud12), tjäna herre-

folket.   

  Dessutom var många nationer kritiska mot judarnas religiösa och ockulta 

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

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

ser och förbannelser, afrodisiakum (kärleksmat) och kosmetika” (Makow, 2014, 

s. 23). Dåvarande påven Pius V förklarade utdrivningen med att judarna förför 

svaga människor med sina ”satanistiska illusioner, sin charm och sina magiska 

trick och trolldom”. Det de gjorde stod i strid med kristna värderingar, enligt 

påven. Men kanske den tyngsta orsaken är judarnas flertusenåriga inflytande 

inom finansvärlden, menar Makow. 

USrael och ISIS 

Lasse Wilhelmson menar, liksom många andra källor, att den islamistiska 

terrororganisationen ISIS, den islamiska staten, skapades av CIA och att ISIS 

finansieras och kontrolleras av ”USrael” (d.v.s. USA och Israel), Storbritannien 

och Saudi-Arabien med syfte att skapa kaos och False flags.13  

                                         
8 Se min artikel om Nicholas Kollerstroms bok på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Breaking_The_Spell.pdf  
9 Se min artikel om Henry Makows bok Illuminati - Deceit and Seduction (2010) på min 

Boksida - http://www.piahellertz.com/ILLUMINATI_2.pdf  
10 Jag beskriver detta i min artikel om David Dukes bok Den judiska rasismen (2015). Min 

artikel finns på http://www.piahellertz.com/Den_judiska_rasismen.pdf  
11 Henry Makow (2014) Illuminati 3 – Satanic Possession – min artikel om boken finns på 

min Boksida - http://www.piahellertz.com/ILLUMINATI_3.pdf  
12 Citat ur Talmud - http://debatt.passagen.se/andligt/religion-och-tro-1110/citat-ur-talmud-

321560  
13 Falsk flagg var ursprungligen en sjökrigsterm där en aktör seglade under en annan flagga än 

sin egen som en krigslist. I modern tappning beskriver termen specialoperationer som lagts 

upp så att det framstår som om de utförs av en viss aktör snarare än den som faktiskt 

planerade och utförde den. (Wikipedia) 

http://www.piahellertz.com/Breaking_The_Spell.pdf
http://www.piahellertz.com/ILLUMINATI_2.pdf
http://www.piahellertz.com/Den_judiska_rasismen.pdf
http://www.piahellertz.com/ILLUMINATI_3.pdf
http://debatt.passagen.se/andligt/religion-och-tro-1110/citat-ur-talmud-321560
http://debatt.passagen.se/andligt/religion-och-tro-1110/citat-ur-talmud-321560
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B6krigf%C3%B6ring
https://sv.wikipedia.org/wiki/Krigslist
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Specialoperationer&action=edit&redlink=1
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  I skrivande stund ser jag en liten video med ett utdrag från en C-SPAN-

intervju med Brian Lamb, där Dan Raviv och Yossi Melman, författare till 

boken Every Spy a Prince: The Complete History of Israel’s Intelligence 

Community (1990), beskriver hur den israeliska premiärministern officiellt 

hänvisar till Israels organisation "Mossad" som “Israeli Secret Intelligence 

Service” (Israels hemliga underrättelsetjänst) eller ISIS.14 

  ISIS är en del av Al Qaida-paraplyet som används för att ta över folkliga 

uppror, bland annat den revolt som kom att kallas för ”Den arabiska våren” (s. 

93). Författaren konstaterar att ISIS aldrig anfaller israeliska styrkor. Syftet med 

ISIS är enligt honom att ”försvaga och dela upp nationalstaterna i arabvärlden 

enligt Tel Avivs Oded Yinons plan från år 1982, som är en noggrann och detal-

jerad plan för Mellanöstern, och som är baserad på uppdelningen av hela 

området i småstater och upplösningen av alla existerande arabstater” (s. 94).15  

Resorna 

I ett par kapitel berättar Lasse Wilhelmson om sina resor i Israel/Palestina och 

Mellanöstern.  

 

Jabal Abu Ghneim år 1997 och 2001 (hämtad från Google bilder) 

 

Författaren har bilder i boken som visar hur landskapet förändrats och 

bosättningarna ökat. Han besöker Jerusalem och berättar detaljerat om sina 

upplevelser med bilder. Han konstaterar att det han sett och upplevt är ett 

”uttryck för judisk mentalitet, att se sin grupp som utvald och stå över alla 

andra, samt praktisera denna mentalitet på andras bekostnad – eller helt enkelt 

judisk ideologi” (s. 91). 

                                         
14 ISIS revealed as ISRAELI SECRET INTELLIGENCE SERVICE -  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=lMUlTSmNu0c  

Publicerades den 20 sep. 2014 
15 Det finns en översatt text om Oded Yinons plan om En strategi för Israel på 1980-talet på 

http://arabnyheter.info/sv/2013/11/25/en-strategi-for-israel-pa-1980-talet-av-oded-yinon/  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=lMUlTSmNu0c
http://arabnyheter.info/sv/2013/11/25/en-strategi-for-israel-pa-1980-talet-av-oded-yinon/
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  Det är upplevelser av detta slag som ledde till att Lasse Wilhelmson inte 

längre ville identifiera sig med Israel och inte heller vill vara jude. Han skriver 

att ”Rothschildstaten Israel är ett resultat av sionismen, som är ett resultat av 

judendomen, vars anhängare mestadels är ättlingar till konverterade khazarer 

från 740 e.Kr.” (s. 92).  
 

Judiskt inflytande i Sverige 

I ett avsnitt går Lasse Wilhelmson in på temat om judiskt inflytande i Sverige. 

Han menar att vi är judaiserade ”genom den symbios som skapades redan av 

Moses Hess och Karl Marx och senare av den så kallade Frankfurtskolan 

(Marx+Freud) och som nu blommar ut i den politiskt korrekta identitetspolitiken 

och massmigrationen” (s. 135). Han funderar över om Sverige kan vara ”Sions 

experimentverkstad” och skriver: 

 

  ”Först fick den jude-marxistiska socialdemokratin helt enligt plan förslava  

  svenskarna ekonomiskt med Saltsjöbadsavtalet, en gigantisk myndighets-  

   organisation och bidragskultur. Därefter släpptes den judiska kultur-marxismen  

  loss under några decenniers hjärntvätt. Sedan var det dags att dränka  

  landet i genetiska sopor från tredje världen. Nu återstår bara att invänta kaoset  

  och kollapsen, varefter Sion erbjuder lösningen i form av den judiska polisstaten   

  med slaveri för goyim” (s. 237–238).  

Det är ord och inga visor! 

  Det finns som nämnts bara omkring 20,000 judar i Sverige.16 Det är hälften 

av det antal studenter som är inskrivna vid Uppsala universitet. En annan 

intressant jämförelse är att det finns cirka 20,000 samer i Sverige.17 Judar utgör 

således 0,2% av befolkningen.  

  Den judiska familjen Bonnier äger tidningarna Dagens Nyheter, 

Expressen, Kvällsposten, Göteborgs-Tidningen (GT), Dagens Industri och 

även Svensk Filmindustri (SF), TV4-gruppen, AdLibris, Discshop.se och många 

andra företag, framförallt inom medie- och underhållningsbranscherna, där 

möjligheterna att påverka vårt tänkande och vår bild av världen är som 

störst.18
 Det är lätt att konstatera att det judiska inflytandet i Sverige är mycket 

stort.  

                                         
16 Judiska centralrådet i Sverige - http://www.judiskacentralradet.se/html/antal_judar.php  
17 Samer i siffror - http://www.samer.se/1536  
18 Judar i Sverige - https://judarisverige.wordpress.com/ Artikeln presenterar en lång rad 

betydelsefulla personer som är svenska judar. Min största förvåning var att Soraya Post är 

judinna. Jag röstade på henne till EU eftersom hon är rom och hoppades att hon skulle kunna 

göra något för de tiggande romerna. Att Pehr Gyllenhammar finns på listan förvånade 

däremot inte. Eller att Olof Aschberg, farfar till Robert Aschberg, finns med. Han 

finansierade den ”’ryska’ revolutionen och stal värdefulla ikoner” enligt artikeln.  

https://discshop.se/
http://www.judiskacentralradet.se/html/antal_judar.php
http://www.samer.se/1536
https://judarisverige.wordpress.com/
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Forum för Levande Historia - FFLH 

Lasse Wilhelmson nämner Forum för Levande Historia - FFLH. Initiativet till 

forumet togs av dåvarande statsministern Göran Persson år 1997. År 2003 

bildades myndigheten officiellt, samma år som Göran Persson gifte sig med 

judinnan Anitra Steen.  

  Vi är många som har läst ”… Om detta må ni berätta” (1998), som gavs ut 

av FFLH på uppdrag av Regeringskansliet och som skrevs av Stéphane 

Bruchfeld, som själv är jude och idéhistoriker och verksam vid Hugo Valentin-

centrum vid Uppsala universitet,19 samt Paul A. Levine, docent i förintelsens 

historia vid Touro College Berlin, och som under 20 års tid forskat kring 

Wallenberg och svensk diplomati under förintelsen. ”… Om detta må ni 

berätta…” är den etablerade berättelsen om ”förintelsen” i Europa under 

nazisterna åren 1933–1945. Den delades ut till alla skolor och har använts som 

undervisningsmaterial i skolan. Den reviderades senast år 2015.20 Jag har inte 

granskat hur upplagorna skiljer sig åt. Det vore ett intressant projekt. 

  Det står ganska klart att Göran Persson är sionist om man granskar hans 

uttalanden på nätet. Om han själv har judiska rötter är dock oklart, även om det 

finns vissa inlägg på Internet som antyder det. Vid ett tal vid Samfundet Sverige-

Israel, Stockholmsavdelningens årsmöte den 12 maj 2011 sa han bland annat: 

 

  Hade Israel funnits på 1920–30-talet så hade vi sluppit förintelsen. Redan som  

  10-åring fick jag förmånen att smita in på biblioteket i Vingåker, vaktmästaren   

  släppte in mig trots att jag var för liten för att komma dit ensam. Där satt jag och   

  läste om andra världskriget. Jag blev insatt i alla exempel på mänsklig ondska.  

  Jag kan ännu inte förstå vad som gjorde att man kunde utföra Förintelsen. Det var  

  våra föräldrar, den generationen, som var inblandad. Hur kunde man göra detta  

  bestialiska illdåd? Då bortsåg man från grundläggande, mänskliga värderingar.  

  Det kunde ha varit jag. Det kunde ha varit min mor. Men är vi så mycket bättre  

  än de andra generationerna - vi som lever nu?21  
                                         
19 Stéphane Bruchfeld diskuterar begreppet ”förintelsen” i en intressant artikel i december 

2014, Förintelsen är ett namn – men på vad? Om begreppsliga oklarheter och behovet av 

precision - https://skma.se/blogg/2014/12/stephane-bruchfeld-forintelsen-ar-ett-namn-men-

pa-vad-om-begreppsliga-oklarheter-och-behovet-av-precision/  
20 Den reviderade upplagan av ”… Om detta må ni berätta…” från 2015 finns på 

http://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/om-detta-ma-ni-beratta-e-bok-

som-pdf.pdf  
21 Förre statsministern Göran Persson talade vid Samfundet Sverige-Israel, 

Stockholmsavdelningens årsmöte den 12 maj i ABF-huset. - 

http://www.jabbok.se/aktuellt/forre-statsministern-goran-persson-talade-vid-samfundet-

sverige-israel-stockholmavdelnings-arsmote-den-12-maj-i-abf-huset  
 

https://skma.se/blogg/2014/12/stephane-bruchfeld-forintelsen-ar-ett-namn-men-pa-vad-om-begreppsliga-oklarheter-och-behovet-av-precision/
https://skma.se/blogg/2014/12/stephane-bruchfeld-forintelsen-ar-ett-namn-men-pa-vad-om-begreppsliga-oklarheter-och-behovet-av-precision/
http://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/om-detta-ma-ni-beratta-e-bok-som-pdf.pdf
http://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/om-detta-ma-ni-beratta-e-bok-som-pdf.pdf
http://www.jabbok.se/aktuellt/forre-statsministern-goran-persson-talade-vid-samfundet-sverige-israel-stockholmavdelnings-arsmote-den-12-maj-i-abf-huset
http://www.jabbok.se/aktuellt/forre-statsministern-goran-persson-talade-vid-samfundet-sverige-israel-stockholmavdelnings-arsmote-den-12-maj-i-abf-huset
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Lasse Wilhelmson konstaterar att FFLH aldrig har ägnat sig åt att granska det 

folkmord som pågår i Israel-Palestina. Inte heller granskar man de organisa-

tioner som försvarar den judiska apartheidpolitiken. Inte heller granskar man 

sionismen. Mycket intressant!  

  Författaren nämner också Paideia, ett judiskt kulturinstitut i Sverige, som 

bedriver judiska studier. Institutets rektor, Barbara Spectre, har blivit känd för 

en kort intervju på Youtube där hon konstaterar att ”judarna kommer att spela 

en ledande roll i det mångkulturella Europa” (s. 127).22  

 

 
Barbara Spectre 

Barbara Spectre har fått ett prestigefyllt israeliskt pris för sitt arbete.  

  Författaren räknar upp några kända svenskar som är verksamma inom 

Paideia, bland andra FN-diplomaten Jan Eliasson och journalisten Göran 

Rosenberg, som båda är judar. Paideia har fått 40 miljoner kronor av svenska 

skattepengar i startbidrag. Lasse Wilhelmson menar att denna verksamhet 

sannolikt kommer att leda till ”antisemitism” (s. 129).  

  Sverigedemokraterna är det mest Israelvänliga partiet i Sverige och 

författaren beskriver partiet som ”kontrollerad opposition” (s. 75), som aldrig 

vågar ifrågasätta den judiska staten och dess rasism. Exempelvis har bröderna 

Kenth och Ted Ekeroth, som är förgrundspersoner inom SD, judisk mor, vilket 

är en förutsättning för att få räknas som jude. Ted Ekeroth fick år 2006 det 

sionistiska Herzl-priset för ”exceptionella insatser för Israel och sionismen”.23   

 Det var intressant att läsa att sionismen har starkt stöd inom kristna 

församlingar i Sverige, som Livets Ord och Pingströrelsen (s. 225). Jag undrar 

varför? 

                                         
22 Barbara Lerner Spectre calls for destruction of Christian European ethnic societies - 

https://www.youtube.com/watch?v=MFE0qAiofMQ  
23 Israelvänner prisade sverigedemokrat – 13 juli 2007 - https://www.sydsvenskan.se/2007-

07-12/israelvanner-prisade-sverigedemokrat  

https://www.youtube.com/watch?v=MFE0qAiofMQ
https://www.sydsvenskan.se/2007-07-12/israelvanner-prisade-sverigedemokrat
https://www.sydsvenskan.se/2007-07-12/israelvanner-prisade-sverigedemokrat
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Det multikulturella projektet 

Lasse Wilhelmson diskuterar i några kapitel problemen med massinvandringen 

av människor från den muslimska kulturen, som är så totalt främmande för oss. 

Bland annat synliggör han problemen med att muslimska migranter anställs 

inom kommuner, landsting och statsförvaltningar. De har en helt annan etnisk 

bakgrund, en helt annan kultur, helt andra seder och traditioner, ofta en annan 

människosyn. De kommer från samhällen där myndigheterna och staten ses som 

en fiende och där korruption är vanlig.  

  I skrivande stund läser jag Alf Ronnbys senaste bok Du Gamla Du Fria? 

(2017) som man faktiskt kan rubricera som en dystopi, en destruktiv och 

skrämmande framtidsberättelse, som i vissa avseenden redan verkar ha blivit 

verklighet. Fokus i Ronnbys bok är islamiseringen av Sverige, inte bara av de 

”no-go-zoner” som beskrivits i massmedia.24 I boken har redan många muslimer 

höga poster inom politiken, Migrationsverket och andra statliga organisationer, 

inom massmedia, polisen m.m. Alf Ronnby menar att religions- och 

kulturkrockarna leder till svåra dilemman i många beslutsprocesser.  

 

Omskärelse av pojkar 

En ruskig tradition bland judar, som Lasse Wilhelmson tar upp i ett kapitel, är 

att man omskär nyfödda pojkar (s. 130). Det innebär att förhuden skärs bort, 

varefter rabbin suger av blodet från babypojkens penis. Det har kommit fram 

kritik att denna tradition smittat flera babys med herpes, eftersom rabbin hade 

herpes.25 En mycket märklig motivering för omskärelse är att manlig omskärelse 

förebygger herpes och även HPV-infektion.26  

                                         
24 Enligt en artikel bedömer man att det idag finns 61 utsatta områden i Sverige där polisen 

har stora problem - Här är ”no go-zonerna” som Sverige och Norge bråkar om – 30 aug. 2017 - 

https://nyheteridag.se/har-ar-no-go-zonerna-som-sverige-och-norge-brakar-om/  
25 Det finns flera artiklar på Internet, bl.a. Babies' herpes linked to circumcision practice - 

http://edition.cnn.com/2013/04/07/health/new-york-neonatal-herpes/index.html  
26 Manlig omskärelse sänker herpes och hpv risk - http://sv.medical-diag.com/588-male-

circumcision-cuts-herpes-and-hpv-risk  

https://nyheteridag.se/har-ar-no-go-zonerna-som-sverige-och-norge-brakar-om/
http://edition.cnn.com/2013/04/07/health/new-york-neonatal-herpes/index.html
http://sv.medical-diag.com/588-male-circumcision-cuts-herpes-and-hpv-risk
http://sv.medical-diag.com/588-male-circumcision-cuts-herpes-and-hpv-risk
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  Om omskärelse av judiska pojkbabys har forskaren och barnmorskan 

Jeanice Barcelo, M.A. skrivit en avslöjande och chockerande bok, Birth 

Trauma and the Dark Side of Modern Medicine – Exposing Systematic Violence 

During Hospital Birth and the Hijacking of Human Love (2014). Några av 

hennes föreläsningar finns på Youtube.27 

Auschwitz och ”förintelsen” 

I slutet av boken diskuterar Lasse Wilhelmson påståendena om att sex miljoner 

judar mördades av nazisterna i gaskamrar under WWII och han presenterar en 

del av de studier som visat att påståendena inte kan stämma med vad som 

verkligen hände. Det är tänkvärda argument han redovisar. Bland annat berättar 

författaren om Fred Leuhter, en amerikansk expert på avrättningar som byggde 

avrättningsutrustning åt flertalet delstater i USA däribland gaskammare. På plats 

i Auschwitz undersökte Leuhter tillsammans med ett forskarteam, inklusive 

filmare, de påstådda gaskamrarna och konstaterade att de inte kunde ha använts 

på det sätt som det påstods. Han skrev en rapport som finns på Internet.28 Det 

finns föredrag av Fred Leuhter på Youtube. Bland annat de filmsnuttar som togs 

vid undersökningen av Auschwitz.29  

 

                                         
27 Jeanice Barcelo on Birth Trauma - https://www.youtube.com/watch?v=ipgXbzU4OvQ.  
28 The Leuchters Reports - http://holocausthandbooks.com/dl/16-tlr.pdf - fjärde upplagen 2015 
29 Fred Leuchter excerpt about his investigation of alleged "gassings" in Auschwitz - 

https://www.youtube.com/watch?v=BFTVlhIk-Oo  

http://sv.metapedia.org/wiki/USA
http://sv.metapedia.org/wiki/Gaskammare
https://www.youtube.com/watch?v=ipgXbzU4OvQ
http://holocausthandbooks.com/dl/16-tlr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BFTVlhIk-Oo
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  Lasse Wilhelmson redovisar också överlevandes berättelser där gaskamrar 

inte nämns. Däremot konstaterar han att ingen ifrågasätter att människor, både 

judar, romer, homosexuella, kriminella m.fl. dog i koncentrationslägren, av 

sjukdomar som tyfus och av svält och hårt arbete och även av mord. Det fanns 

gaskamrar för sängkläder och kläder för att döda de löss som smittade med 

tyfus, men dessa var inte byggda för människor.30 Nazisterna ville ha friska 

slavarbetare till sina fabriker. Genom sin kritiska och sakliga granskning av 

”förintelsen” har Lasse Wilhelmson i offentliga sammanhang kallats för 

”förintelseförnekare”, ”rasist”, och mycket mera av okunniga och omedvetna 

kritiker.  

  Röda Korset, som under hela kriget hade tillträde till de nazistiska 

koncentrationslägren, gjorde mycket noggranna anteckningar över dödsfallen 

och dess orsaker. Dock fick de inte tillträde till de ryska och de allierades 

koncentrationsläger. En lista som var i Sovjets ägo och som varit 

hemligstämplad offentliggjordes efter Sovjets fall. Den avslöjar att lite drygt 

271,000 personer dog i samtliga nazistiska läger.31  

                                         
30 En artikel i Aftonbladet berättar bland annat om Göran Perssons tal i en synagoga i januari 

2000 där han berättar om ”600 pojkar som jagades in i gaskamrarna” - 

http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0001/28/forintelse.html.   
31 RED CROSS EXPOSES “JEWISH” HOLOCAUST HOAX: INTERNATIONAL RED 

CROSS (IRC) DOCUMENT CONFIRMS 271 THOUSAND NOT 6 MILLION DIED IN 

CONCENTRATION CAMPS – (Röda Korset avslöjar den ”judiska” förintelsebluffen: 

Internationella Röda Korsets (IRK) dokument bekräftar att 271,000, inte 6 miljoner dog i 

koncentrationslägren) - Renegada Tribune – 6 augusti 2015 - 

http://www.renegadetribune.com/international-red-cross-report-confirms-holocaust-six-

million-jews-hoax/  

http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0001/28/forintelse.html
http://www.renegadetribune.com/international-red-cross-report-confirms-holocaust-six-million-jews-hoax/
http://www.renegadetribune.com/international-red-cross-report-confirms-holocaust-six-million-jews-hoax/
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Jag fick ett mail… 

Jag är inte ensam om att ha blivit ”väckt” av Lasse Wilhelmsons texter. Jag fick 

ett mail från en okänd kvinna som skriver: 

 

  ”… 100% troende på segermakternas version var jag fram till att en viss Lasse  

  Wilhelmson dök upp och sporrade mig vidare... en ytterst plågsam erfarenhet då  

  alla fastslagna ’sanningar’ abrupt kullkastades och jag började använda huvudet  

  själv o göra kalkyler.  

  Att en så gammal kvinna våndades behöver jag väl knappast tillägga utifrån att  

  jag trodde mig veta allt utifrån hundratals filmer o böcker. OM det inte förhållit   

  sig så att Lasse själv ägt judisk bakgrund hade jag aldrig kommit till skott... den  

  mannen är jag evigt tacksam.” 

 Till den läsare som vågar utsätta sina fastslagna ’sanningar’ för att bli abrupt 

kullkastade och börja använda sitt eget huvud kan jag bara säga: Läs Lasse 

Wilhelmsons viktiga böcker! 

 


