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… Om detta må ni också berätta 
- Om 1900-talets två herrefolk  
Av Hans Myrebro (pseudonym) 
(2016) 

Pia Hellertz har läst (april 2016) 

 
Hans Myrebro berättar i sin bok ”… Om detta må ni också berätta – Om 1900-

talets två herrefolk” bland annat om förhistorien till Förintelsen. Det är först 

under de senaste åren som jag själv börjat förstå att det förekommit avsevärt mer 

omfattande och grymma förintelser än nazisternas förintelse av judar, 

kommunister, zigenare, pedofiler, homosexuella, utvecklingsstörda med flera 

”icke önskvärda” under andra världskriget, vilket fick namnet Holocaust. Det 

fick mig att börja undra varför vi inte fått veta något om det, varken i skolan 

eller i massmedia. Och som vanligt ville jag veta mer… 

Nazismen och kommunismen 

Myrebro menar att de två totalitära ideologier som påverkat skeendena under 

1900-talet är nazismen och kommunismen (sid. 6). Han menar också att 

kommunismen blev en förutsättning för nazismen. Han hävdar dessutom att 

kommunismens utveckling i Ryssland i huvudsak styrdes av judar, de s.k. 

bolsjevikerna.1   

Den ryska revolutionen 

Den historieskrivning vi fått om det som hände i Ryssland år 1917 är att den 

ryska arbetarklassen gjorde uppror mot tsarväldet och ett kommunistiskt styre 

tog makten. Jag har själv levt i föreställningen att de kommunistiska ledarna 

kämpade för klasslöshet och solidaritet, för arbetarklassens möjligheter att 

påverka sina egna liv, för omsorg om de svagaste, för jämställdhet mellan 

könen, för en rättvis finanspolitik och mycket mera.  

  Bakom revolutionen i Ryssland stod dock finansiärer som var ute efter 

Rysslands rika naturtillgångar menar Myrebro (sid. 28). Han skriver: ”Ett antal 

judiska bankirer var redo att öppna sina plånböcker” och räknar upp Jacob 

Schiff i USA, bröderna Max och Paul Warburg i Tyskland, Olof Aschberg i 

                                                 
1 Bolsjeviker, som betyder ”majoritetsman”, kallade sig medlemmarna i den ena av de två 

fraktioner som bildades efter en splittring av Rysslands socialdemokratiska arbetareparti. År 

1903 splittrades detta parti i två fraktioner. Mot bolsjevikerna stod minoriteten, mensjevikerna 

(betyder ”minoritetsman”). Mensjevikernas partiprogram liknade det tyska socialdemokra-

tiska partiets revisionism (Wikipedia).  

Se även Varför hette de bolsjeviker? - http://varldenshistoria.se/kultur/spraak/varfor-hette-de-

bolsjeviker.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Rysslands_socialdemokratiska_arbetareparti
https://sv.wikipedia.org/wiki/1903
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mensjevik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tyska_socialdemokratiska_partiet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tyska_socialdemokratiska_partiet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Revisionism_(marxism)
http://varldenshistoria.se/kultur/spraak/varfor-hette-de-bolsjeviker
http://varldenshistoria.se/kultur/spraak/varfor-hette-de-bolsjeviker
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Sverige (som för övrigt är farfar till den kände journalisten Robert Aschberg). 

Olof Aschberg sympatiserade med den kommunistiska rörelsen och hjälpte till 

att förmedla ekonomiska medel till bolsjevikerna i Ryssland. Han fick av den 

anledningen smeknamnet Den röde bankiren. Dessutom stod den tyske kejsaren 

med flera beredda att finansiera revolutionen.  

  Myrebro menar att i spetsen för revolutionen stod tre välkända judar, Lev 

Trotskij, Grigorij Zinovjev och Lev Kamenjev. Men den mest betydelsefulle 

ledaren var Vladimir Lenin (sid. 23). Lenin utgick från Karl Marx’ idéer om att 

förtryckta arbetare i ett land måste ta makten genom revolution. Det var därför 

bolsjevikernas uppgift var att ”leda in de outbildade arbetarna och bönderna på 

den rätta vägen”, vilket innebar ett maktövertagande genom revolution. 

  Personligen har jag med tiden kommit att omvärdera de idéer som kom att 

stå som grund för kommunismen under Karl Marx’ inflytande, nämligen att: 

 Privategendomen skulle avskaffas och ersättas med gemensam egendom. 

 Produktionsmedlen skulle övergå i ett gemensamt ägande. 

 Samhället skulle bli klasslöst genom att bourgeoisien störtas och 

proletariatet ges en dominerande ställning. 

 Religionen skulle försvinna då den blir överflödig inom ett kommunistiskt 

system. 

Det var en grundsyn som jag länge anslöt mig till, men som jag tog avstånd ifrån 

för cirka 40 år sedan, när jag studerat mer och fått nya insikter. Men min bild av 

Lenin har förändrats först de senaste åren, så det Myrebro beskriver kom inte 

som någon överraskning, men jag tycker det är tråkigt att vi inte fick en sannare 

undervisning i skolan, en undervisning som kanske skulle kunnat ”vaccinera” 

mot villoläror. Hur ser det ut i skolan idag – 100 år senare?  

  Myrebro redovisar exempelvis en avslöjande order från Lenin: 

”Kamrater! Kulakupproret i era fem distrikt måste krossas skoningslöst. Hela vår 

revolutions alla intressen kräver det, ty den slutliga kampen mot kulaker (rika 

bönder, min anm.) har inletts överallt. Det måste statueras ett exempel: 

1. Häng (och jag säger häng så att folk ser det) inte mindre än hundra rika och 

som blodsugare kända kulaker.  

2. Offentliggör deras namn. 

3. Konfiskera deras säd. 

4. Identifiera gisslan på det sätt som anvisades i gårdagens telegram. Gör allt 

detta så att folk som bor vida omkring ser, darrar, vet och säger sig: de dödar och 

kommer att fortsätta att döda de blodtörstiga kulakerna … Er Lenin”. 

 

Myrebro kommenterar: ”Jämför gärna detta med islamiska statens arbets-

metoder” (sid 30).  
  Sovjetunionen bestämde sig under Josef Stalins tid för att industrialisera 

landet genom planhushållning. Den första femårsplanen, inledd 1928, syftade 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunist
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bolsjevik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ryssland
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/icke-religiosa-livsaskadningar/marxism
http://www.filosofer.se/kommunism.html#proletariatet
http://www.filosofer.se/kommunism.html#proletariatet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Josef_Stalin
https://sv.wikipedia.org/wiki/Planhush%C3%A5llning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fem%C3%A5rsplan
https://sv.wikipedia.org/wiki/1928
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bland annat till att allt privat ägande av jord skulle avskaffas. Därför blev de 

jordägande bönderna statens fiender. 

 

GULAG  
Myrebro berättar om GULAG, de koncentrationsläger som skapades i Sovjet- 

unionen redan 1918. Det var ett system av arbets- och fångläger. De blev mest 

kända genom Alexander Solsjenitsyns böcker. Solsjenitsyn skildrade slav- och 

dödslägren i sina böcker GULAG-arkipelagen – Fängelseindustrin och GULAG-

arkipelagen – Dödsarbetslägren och Själen och taggtråden (1974). Han hade 

själv varit fånge i GULAG och gjorde anteckningar i smyg om sina erfarenheter. 

Han fick Nobelpriset i litteratur 1970. 

  Enligt Myrebro administrerades lägren av judar (sid. 60). Förkortningen 

GULAG betyder ”Huvudstyrelsen för korrektions- och arbetsläger” (sid 49). 

Bolsjevikerna, som tog makten i Ryssland genom Oktoberrevolutionen år 1917, 

bidrog därmed till 1900-talets politiska metoder, ”enpartistaten, den allsmäktiga 

politiska polisen och det moderna koncentrationslägret” (sid 49). Under Stalins 

tid byggdes lägren kraftigt ut. Stalin hade enligt Myrebro ”en väldig förmåga” 

att skaffa sig fiender, både verkliga och påhittade. De behövde interneras. 

Författaren berättar hur dessa arresteringar kunde gå till. Det verkar ha varit ett 

paradis för sadister och psykopater. I vissa av dessa läger kunde det vara minus 

30 grader och inga värmekällor. Flera miljoner människor svalt och frös ihjäl.   

  Myrebro menar att NKVD ("Folkkommissariatet för inrikes ärenden"), som 

var föregångaren till KGB, hade fått totalt fria händer. Det styrdes vid den här 

tiden av judar, skriver Myrebro (sid 55). 

  Idén med koncentrationsläger var att man dels ville göra sig av med 

obekväma och oönskade människor, dels att man ville ha slavar till olika projekt 

(sid 57). Det handlade om att gräva kanaler, bygga sågverk, arbeta i gruvor eller 

till och med bygga hela städer.2  

  En källa som Myrebro refererar till menade att det under åren 1930-1953 

satt ungefär 18 miljoner sovjetmedborgare i straffläger. Dessutom räknar 

författaren upp andra forskares beskrivningar, exempelvis professor Bent 

Jensen,3 som fann att inbördeskriget under åren 1918-1922, vilket framförallt 

var ett inbördeskrig mot bönderna, krävde mellan 12 och 17 miljoner dödsoffer, 

inklusive de som svalt ihjäl. Morden på kulakerna, d.v.s. de rika bönderna, 

                                                 
2 Även Sverige och Norge hade koncentrationsläger under den här tiden. Se exempelvis 

Tobias Berglunds och Niclas Sennertegs bok Svenska koncentrationsläger i tredje rikets 

skugga (2009). Där internerades kommunister, radikala socialdemokrater, syndikalister, 

fackföreningsfolk, anti-nazister, tyska desertörer och andra som klassades som "opålitliga 

element". Även värnpliktiga som gjort sig skyldiga till disciplinbrott förvarades i lägren.  

Lars Borke har skrivit en historik över de norska lägren, Grini-museet – Sammanhållningen 

ledstjärna för lägerfångarna under ockupationen 1941-1945 (2012).    
3 Jensen, Bent (2005) Gulag och glömskan – Rysslands tragedi och västvärldens 

minnesförlust under 1900-talet. 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Tobias%20Berglund
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Niclas%20Sennerteg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunism
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialdemokraterna_(Sverige)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Syndikalism
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fackf%C3%B6rening
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krävde omkring en halv miljon dödsoffer. Under åren 1932-1933 svalt mellan 6-

7 miljoner människor ihjäl och mellan 1-1,5 miljoner arkebuserades. Det innebär 

att ungefär 25-30 miljoner människor mördades eller dog i Sovjet under åren 

1918-1953. Dessutom tillkommer de miljoner bönder och ”illojala nationalister” 

som deporterades.  

  Torbjörn Johansen skriver i en artikel på en kristen blogg med rubriken 

Judarnas grymheter i Sovjetunionen (2004)4 att ända upp till 66 miljoner gick 

under i dessa tvångsarbetsläger och att mer än 137 miljoner människoliv 

skördades under sovjettiden.  

  En mycket märklig sak som Myrebro tar upp är att judiska författare kan 

beskriva dessa illdåd ”och ändå blir applåderade av sina egna” (sid 62). Men 

om en icke-jude försöker berätta så blir han genast stämplad som antisemit.  

”… så kommer också att ske med mej”, konstaterar författaren. Det är väl därför 

han valt att skriva under pseudonym. Författaren menar också att Hitler var väl 

informerad om vad som hände i Sovjet (sid 63). Myrebro drar slutsatsen att de 

ohyggligheter som Stalin och hans förtrogna skapade i Östeuropa ”kom att bli 

de tyska nazisternas bästa valarbetare” (sid 74). 

  Ett ofta använt citat från den ryske Nobelpristagaren och författaren 

Alexander Solzjenitsyn (1918-2008) är: 

”Du måste förstå att de ledande bolsjeviker som tog över Ryssland inte var 

ryssar. De hatade ryssar. De hatade kristna. Drivna av etniskt hat torterade och 

slaktade de miljontals ryssar utan ett uns av mänsklig ånger. Detta kan inte nog 

understrykas. Bolsjevismen begick den största slakten på människor genom 

tiderna. Det faktum att större delen av världen är okunnig och likgiltig om detta 

enorma brott, är ett bevis på att de globala medierna är i händerna på förövarna”. 

 
Bilden hämtad från en artikel om Holodomor.5 

                                                 
4 EAEC – European-American Evangelistic Crusades – en kristen hemsida - 

http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/Judarnas_grymheter_i_Sovjetunionen.htm 
5 Bilden är hämtad från This Isn’t The First Time Russia Has Brutalized Ukraine - See more 

at: http://www.ice-news.net/2014/03/04/this-isnt-the-first-time-russia-has-brutalized-

ukraine/#sthash.7pWXbLPk.dpuf  

http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/Judarnas_grymheter_i_Sovjetunionen.htm
http://www.ice-news.net/2014/03/04/this-isnt-the-first-time-russia-has-brutalized-ukraine/#sthash.7pWXbLPk.dpuf
http://www.ice-news.net/2014/03/04/this-isnt-the-first-time-russia-has-brutalized-ukraine/#sthash.7pWXbLPk.dpuf
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Ukraina 

En riktigt otäck historia som jag nyligen läst om och som Myrebro också 

berättar om, är den konstruerade hungersnöden i Ukraina då mellan 6-8 miljoner 

människor dog svältdöden, Holodomor. ”Den var etniskt betingad och riktade 

sej mot det ukrainska folket som inte velat inordna sig i ledet”, skriver Myrebro 

(sid 73). En svensk medieforskare, Göran Leth, menade att den svenska pressen 

var medveten, men rapporteringen berodde på vilken politiskt färg man hade 

(sid 73). Det var verkligen en medvetet skapad Förintelse genom svält. 

 

Förbud mot forskning och kritik 

Något som jag som forskare och akademiker finner mycket förvånande och 

upprörande är när jag började inse det faktum att det inte är tillåtet att kritiskt 

granska och forska om Förintelsen eller om judarnas eller kommunisternas roll 

under denna tid. Det är bara OK att forska om nazisternas roll. Det är officiella 

historieberättare som förmedlar berättelsen om Förintelsen. 

 

Människor blir till och med fängslade när de kritiserar historien om Förintelsen. 

Exempelvis dömde en tysk domstol år 2015 en 87-årig mormor till 10 månaders 

fängelse för förnekelse av förintelsen efter en rättegång där hon insisterade på att 

Auschwitz inte var ett förintelseläger utan ett arbetsläger. Hon heter Ursula 

Haverbeck. Hon skriver: 

”Det står klart att Förintelsen är den största och mest bestående lögnen i 

historien. Den behövdes för att slutligen slutföra den sekellånga kampen för 

världsdominans av ’det utvalda folket’ - det världsherravälde de en gång blivit 

lovade av sin gud Jahve. De tror seriöst på det löftet, det var deras övertygelse. 
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Om vi kallar dem sionister, khazarer, oligarker eller globalister spelar ingen roll. 

Första och andra världskrigen var endast ett förstadium ...”.6 

Varför skrivs förresten den nazistiska Förintelsen med stor bokstav? Jag 

Googlar: TT-språket skriver att historiska händelser skrivs med liten bokstav om 

inte det första ledet är ett egennamn, som exempelvis i Bartolomeinatten. 

”Undantag görs för Förintelsen, som lätt kan missförstås om det skrivs med 

liten bokstav”, skriver man. Varför? Finns det risk att man kan börja tänka på 

andra förintelser också då? Myrebro menar nämligen att det finns flera andra 

förintelser, en del avsevärt mycket grymmare och mer omfattande än 

nazisternas. Kanske den allra mest omfattande och grymma var förintelserna 

under Sovjettiden, under Lenin och Stalin.   

… Om detta må ni berätta 
Vi är många som har läst ”… Om detta må ni berätta” av Stéphane Bruchfeld 

och Paul A. Levine (1998, med reviderad upplaga år 2009) som gavs ut av 

Forum för Levande Historia på uppdrag av Sveriges regeringskansli. Det är en 

bok om Förintelsen i Europa under nazisterna åren 1933-1945. Den har använts 

som undervisningsmaterial i skolan. Jag läser följande på Medapedia:  

”I Om detta må ni berätta finns ett förord hämtat från Bibelns Gamla 

Testamente. Det är Joel 1:2-3 som citeras:   

Hör detta, ni gamla, och lyssna till det, ni landets alla inbyggare. Har något 

sådant skett förut i era dagar eller i era fäders dagar? Nej, om detta må ni 

berätta för era barn och era barn må berätta om det för sina barn, och deras barn 

för ett kommande släkte.”  

Kritik har framförts mot användandet av stycket då det anses sätta en judisk 

prägel på publikationen.   

Adolf Hitler och nazismen 

Myrebro beskriver Hitlers barndom och uppväxt i ett särskilt kapitel, där han 

hämtar information från olika källor. Det finns mycket berättat om Hitler och 

vissa uppgifter motsäger varandra. Jag har bland annat läst psykoanalytikern 

Alice Millers intressanta analys av Hitlers barndom i boken I begynnelsen var 

uppfostran (1989), där hon myntade begreppet ”den svarta pedagogiken”. Jag 

har också läst Trevor Ravenscrofts bok Ödets spjut – Maktens trollspö (1972) 

om Hitlers och nazisternas ockulta intressen. Med flera… 

                                                 
6 Ursula Haverbeck about «The Greatest Problem of Our Time» ; Holocaust lies, 

http://www.riksavisen.no/ursula-haverbeck-about-the-greatest-problem-of-our-time-

holocaust-lies/ - Hon har en egen hemsida, som tyvärr är på tyska, http://ursula-

haverbeck.info/. På många webbsidor kallas hon lögnare och förnekare. På andra beskrivs hon 

som en hjälte som offrar sig för att sanningen ska komma fram. 

http://sv.metapedia.org/m/index.php?title=Bibeln&action=edit&redlink=1
http://sv.metapedia.org/m/index.php?title=Gamla_Testamentet&action=edit&redlink=1
http://sv.metapedia.org/m/index.php?title=Gamla_Testamentet&action=edit&redlink=1
http://sv.metapedia.org/wiki/Judar
http://www.riksavisen.no/ursula-haverbeck-about-the-greatest-problem-of-our-time-holocaust-lies/
http://www.riksavisen.no/ursula-haverbeck-about-the-greatest-problem-of-our-time-holocaust-lies/
http://ursula-haverbeck.info/
http://ursula-haverbeck.info/
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  Vad Myrebro hävdar är att Hitler, som var socialdemokrat, på grund av de 

samhälleliga händelserna, ”blev knuffad in i den nazistiska fållan” (sid. 116). 

Han blev invald i Deutsche Arbeiterparti efter att bara ha besökt ett möte. 

Forskaren Staffan Skott menar bestämt att ”utan Lenin hade vi inte haft någon 

Hitler”. Nazism och fascism var en reaktion på Lenins och Stalins politiska 

aktioner.  

  Myrebro menar att dessa tankar ligger i linje med Marx idé om den 

dialektiska historiesynen. Tsarrysslands ”monsterkapitalism” slog över till en 

”radikal kommunism”, vilken i sin tur ledde till den andra ytterligheten, 

nazismen. Hitler blev snabbt populär på grund av sin talarskicklighet och sina 

budskap i en tid när det tyska folket ropade på förändring.  

 

Marx ideologiska ”fader” 
Lasse Wilhelmson berättar i sin bok ”Är världen upp och ner? – Artiklar i urval 

om Palestina, de nykoloniala krigen och sionismen” (2009)7 att Karl Marx, 

kallade den tysk-judiske filosofen Moses Hess (1812-1875), som var en av 

grundarna till den socialistiska och sionistiska teoribildningen, för "my 

communist rabbie", ”min kommunistrabbin”. Hess sammanförde enligt 

Wilhelmson ”de grundläggande beståndsdelarna ras, folk, nation och utvaldhet 

till en nationell socialism i kolonial tappning” (Wilhelmson, sid 40). Samma 

beståndsdelar beskrev Hitler i Mein Kampf. Hess’ tankar om den ”rena judiska 

rasen” är desamma som Hitlers tankar om den ”rena ariska rasen”. 

Wilhelmson berättar att Hess förutsåg både staten Israels bildande och 

förintelsen 80-85 år innan de inträffade. 
  Karl Marx hävdade att klasskampen var drivkraften i den historiska 

utvecklingen, medan Moses Hess menade att kampen mellan olika raser var det 

avgörande.  

Judar och judar 
Ett problem med Myrebros text är att han hela tiden använder begreppet judar, 

trots att det finns flera olika typer av judar och trots att han inledningsvis 

berättar om khazarjudar och visar därmed att han är medveten om detta. Det är 

svårt att veta vilka judar han menar i olika sammanhang i texten. Här är inte 

plats för att försöka gå djupare in i detta, dels eftersom jag inte har de djupa 

kunskaperna och dels för att utrymmet är begränsat. De olika källor jag tagit del 

av gör mig dessutom bara mer förvirrad.    

  Men kort kan jag nämna att benämningen judar härstammar från 

befolkningen i Palestina, vilka härstammar från de bibliska fäderna Abraham, 

judendomens fader, och Sem, Noas son, och som bekänner sig till judendomen 

som religion. Begreppet semiter är det folk som härstammar från Sem.  

  Under ett judiskt uppror mot den romerska ockupationen av Palestina 66-

                                                 
7 Se min artikel om Lasse Wilhelmsons bok på 

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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74 e.Kr. tvingades den judiska befolkningen i exil. Sedan dess har judarna levt  

”i diasporan”, som minoritetsfolk i de flesta europeiska länderna och på andra 

kontinenter. Många hamnade i Spanien där de kunde leva tryggt i många år. 

Dessa judar kom att kallas sefarder. Under andra världskriget fick de judar som 

kunde bevisa att de var sefarder tillåtelse att resa till Spanien.8  

  Ytterligare ett begrepp är ashkenazer, vilka är de judar som kom från 

Palestina på medeltiden för att bosätta sig på Rhenlandet i Tyskland och i norra 

Frankrike, samt i Polen och andra östeuropeiska områden. De formade delvis sin 

egen religion, vilken kom att skilja sig något från sefardernas och de orientaliska 

judarnas religion. Enligt Wikipedia är ashkenazerna den grupp av judar som 

drabbades hårdast av nazisternas Förintelse. 

  Vissa källor menar att de khazariska judarna (se nedan) och ashkenazerna 

är desamma, medan andra källor hävdar att de inte är det.9 Öststatsjudarna eller 

ashkenazijudarna härstammade från områden i södra Ryssland där Krim var en 

viktig del. De började söka sig till Palestina, trots att de egentligen inte hade 

några rötter där (sid 82).  

  Vissa judar är till och med sekulariserade, d.v.s. ateister, men om de är 

födda av en judisk mor så blir de automatiskt judar och har då rätt att få 

medborgarskap i Israel.  

  I en anonym artikel på bloggen Experimentlandet med rubriken 

Dönmehjudar bakom wahhabismen och IS?10 presenteras ännu en grupp judar 

som jag inte hade hört talas om. Författaren menar att Dönmeh är namnet på 

Turkiets kryptojudar, d.v.s. de ger sken av att vara judar, men som offentligt är 

muslimer. I hemlighet är de kabbalister, judiska mystiker. De härstammar enligt 

artikeln från en grupp sefardiska judar som fördrevs från Spanien under den 

spanska inkvisitionen och de behöll sin kabbalistiska och talmudiska tro och 

lära. Deras politiska ideologi är sionismen.  

  Att som Myrebro i princip bara använda begreppet judar blir därför något 

förvirrande och riskerar enligt min uppfattning att förstärka anti-semitismen 

istället för att synliggöra sionismens roll. Många anti-sionister blir idag 

beskyllda för att vara anti-semiter på grund av dessa oklarheter. Jag förstår dock 

svårigheterna med att som författare tydliggöra detta.  

Khazarjudarna 
Myrebro berättar historien bakom de khazariska judarna, det judiska folk som 

idag utgör mellan 80-90 procent av världens judar. Olika källor anger olika 

antal. Myrebro berättar om den folkgrupp som levde i Khazarien. Deras 

                                                 
8 Se exempelvis Därför är Spaniens judar i dag välkomna tillbaka, DN 2015-08-27, 

http://www.dn.se/kultur-noje/darfor-ar-spaniens-judar-i-dag-valkomna-tillbaka/  
9 Se exempelvis Ashkenazi Jews are not Khazars – av David Duke 

https://www.youtube.com/watch?v=tUNmgaUAcms 
10 http://experimentlandet.blogg.se/2015/january/donmeh-judar-bakom-wahhabismen-och-

is.html 

http://www.immi.se/encyklopedi/tiki-index.php?page=Exil
http://www.dn.se/kultur-noje/darfor-ar-spaniens-judar-i-dag-valkomna-tillbaka/
https://www.youtube.com/watch?v=tUNmgaUAcms
http://experimentlandet.blogg.se/2015/january/donmeh-judar-bakom-wahhabismen-och-is.html
http://experimentlandet.blogg.se/2015/january/donmeh-judar-bakom-wahhabismen-och-is.html
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ursprung var Turkiet och kanske även Iran, menar författaren. De hade således 

inget semitiskt ursprung (sid 15), vilket innebär att Palestina och Israel inte är 

deras hemland.  

  På 700-talet började khazarerna se sig om efter en ny religion. De hade 

möjlighet att välja mellan kristendomen, islam och judendomen. Myrebro 

refererar till ett antal forskare, framförallt judiska forskare som beskriver detta, 

bland annat till Arthur Koestlers bok Den trettonde stammen (1992). Koestler 

menar att khazarerna fick namnet ashkenazijudar.  

  Myrebro reflekterar över orsaken till att en stor del av den khazariska 

befolkningen övergick till judendomen. Författarens egen teori är att både 

khazarerna och judarna ägnade sig åt handel och att bytet av religion kunde 

underlätta handelsförbindelserna (sid 14). Andra källor menar att den ryske 

tsaren krävde att khazarerna skulle överge sin gamla hedniska, polyteistiska och 

våldsamma religion och tvingade dem under hot att välja någon av de 

monoteistiska religionerna. 

Hämtad från The Map of Ancient Khazaria11 - att jämföras med en aktuell politisk 

karta. 

  Senare sönderföll det khazariska riket. De sista khazariska fästena föll på 

1000-talet e.Kr. De khazariska judarna spreds till olika länder i öst men behöll 

sin nya religion. De kom att bilda de stora judiska gettona i öst.  

  Getton för judar upprättades under senmedeltiden, men segregerade judiska 

bostadsområden fanns redan under antiken. Det finns flera analyser av 

bakgrunden till begreppet getto. Det har dock för oss kommit att stå för de 

bostadsområden i Tyskland och Polen där nazisterna påstås ha tvingat judar att 

bo. Men gettona fanns långt innan. När man Googlar på getto eller ghetto får 

man många olika historiebeskrivningar. 

                                                 
11 Kartan över Khazarien är hämtad från http://yahshua-ha-mashiach.weebly.com/map-of-

ancient-khazaria.html   

https://sv.wikipedia.org/wiki/Senmedeltiden
http://yahshua-ha-mashiach.weebly.com/map-of-ancient-khazaria.html
http://yahshua-ha-mashiach.weebly.com/map-of-ancient-khazaria.html
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIwrby7aTMAhVDcBoKHU6QBH8QjRwIBw&url=http://karta-europa.blogspot.com/2012/07/karta-over-europa-politiska-bild.html&psig=AFQjCNFPwFgGCQY7rgfIuFsQrxBAKDpJEA&ust=1461504255476795
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Sionisterna och Israel 
Ytterligare ett komplicerat ämne är begreppet sionister. Författaren Lasse 

Wilhelmson som skrivit boken ”Är världen upp och ner?” har själv khazarjudisk 

släktbakgrund genom sin mor. Han har släkt i Israel, där han också har bott 

några år på 1960-talet. Han lämnade sin judiska identitet år 2005.12  

  Eftersom han för fram kritik mot sionismen har han blivit hårt kritiserad 

och angripen av judarna. Hans bok avslöjar en djup kunskap och insikt när det 

gäller omvärldsanalyser, i synnerhet med fokus på sionismen, judendomen och 

de processer som ledde fram till skapandet av Israel med mera.  

  År 1948, efter andra världskriget, upprättades staten Israel på palestinsk 

mark, en judisk stat, där berget Sion finns, trots omfattande protester från 

palestinierna och den arabiska världen. ”Den judiska staten skulle vara 

socialistisk till sin karaktär”, skriver Wilhelmson. Han berättar att Benny 

Morris, som är en ledade historiker i Israel, har tagit fram dokument som visar 

hur Ben-Gurion och andra sionistledare ”i april 1948 gav order om att de 

palestinska byarna skulle förstöras och byborna fördrivas – med hjälp av 

massakrer, våldtäkter och avrättningar där palestinier ställdes mot en mur och 

sköts” (sid 29). Han konstaterar också att utan denna etniska rensning hade 

staten Israel inte kunnat skapas.  

  Ingen använder begreppet förintelse för denna ”rensning”. Varför kallas 

den inte för Förintelse med stort F? 

 

Sionismens paroll ”ett land utan folk till ett folk utan land” förbisåg enligt 

Wilhelmson det faktum att landet redan var bebott. Därför måste många 

människor flyttas bort för att ge plats för judarna. Landet utropades först när en 

                                                 
12 Enligt personligt meddelande i mail den 16 april 2016. 
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kraftig judisk majoritet var säkrad. Det skedde genom invandring från andra 

länder efter terrorn och förföljelserna före och efter andra världskriget, berättar 

Wilhelmson. 

  Att läsa om denna process är ytterst märklig. Landet Palestina existerade 

och var befolkat. Hur var det möjligt att sionisterna bara kunde bestämma att 

världens judar skulle ta palestiniernas land och fördriva dem för att kunna 

upprätta det nya Israel? Hade denna process kunnat genomföras utan nazisternas 

Förintelse av judar?13 

  Wilhelmson skriver att man inte behöver vara jude för att vara sionist. För 

många är judendomen en religion, men för sionisterna handlar det framförallt 

om politik. Sionismen består av ett antal grundelement, såsom rasismen, idén 

om judarnas utvaldhet (det av Gud/Jahve utvalda folket), nationalismen och 

socialismen. Sionismen är den judiska motsvarigheten till den tyska 

nationalsocialismen, menar Wilhelmson. ”Du har den ariska nazismen och den 

judiska nazismen. Och den judiska föregick den tyska”, skriver han.  

Herrefolkens rena raser 
En intressant uppgift som Myrebro berättar är att tanken om den ”rena ariska 

rasen” var en vision som båda ”herrefolken” drev. ”Arisk” är fornnordiska och 

betyder ”ädel”. Nazisterna menade att tyskarna var det ”rena ariska folket”, men 

även judarna beskriver sig som den rena, den ädla, alltså ”den ariska rasen”, 

rasen med det ”rena blodet” (sid. 18).   

 

                            

                                                 
13 I skrivande stund pågår den kritiska granskningen och debatten omkring miljöpolitikern 

Mehmet Kaplan, som var Sveriges bostads- och stadsutvecklingsminister. Han hade bland 

annat påstått att israelernas folkmord mot palestinierna kunde jämföras med nazisternas 

folkmord på judarna. Han verkar ha haft rätt.  

Var går förresten gränsen mellan förintelse och folkmord? Det finns flera folkmord att 

granska, exempelvis Turkiets folkmord på armenier och assyrier, 

http://www.aftonbladet.se/debatt/article22676541.ab. Och många fler... 

http://www.aftonbladet.se/debatt/article22676541.ab
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  Under slutet av 1800-talet publicerades en skrift som sen dess skapat debatt 

hos ”de lärde”, både judar och icke-judar om den är äkta eller falsk. Den heter 

Sions vises protokoll. Grundidén i texten är att det pågår en judisk samman-

svärjning för världsherravälde. Myrebro berättar att den välkände judiske 

kulturpersonligheten, författaren och politiske aktivisten Gilad Atzmon skriver i 

Haaretz, en oberoende liberal israelisk dagstidning, att frågan om Sions vises 

protokoll är autentiskt eller en förfalskning, är ”irrelevant”. ”Amerikanska 

judar kontrollerar världen” (sid. 117). Han menar att ”de äldste av Zion” drar i 

trådarna i den amerikanska kongressen och att kongressmännen inte är 

någonting annat än marionetter. Sionisternas budskap enligt Atzmon är ”Om de 

inte förstår våra ord, så förstår de våra hot. Och om vi tidigare uppträdde 

bakom scenen, så uppträder vi nu öppet på den centrala scenen” (Myrebro, sid. 

118). 

Sex miljoner – en helig siffra? 

Alla dessa ohyggliga siffror om döda, vare sig de är ryssar eller judar eller andra 

grupper, får mig naturligtvis att tänka på de mytologiska siffror som ständigt 

anges, att nazisterna skulle ha dödat sex miljoner judar i koncentrationslägren.   

     
       Originalplatta utanför        År 1995 ändrades antalet till 

                             Auschwitz-Birkenau                    1,5 miljoner 

                   4 miljoner dödade människor   

                                                 OBS! Inte bara judar. 

 

Siffran har dock börjat ifrågasättas även officiellt. Till och med Raul Hilberg,14 

som var den främste försvararen av den officiella versionen omkring förintelsen 

säger att det inte var 6 miljoner. Siffran används dock fortfarande exempelvis av 

                                                 
14 Raul Hilberg, född 2 juni 1926 i Wien, Österrike, död 4 augusti 2007 i Williston, Vermont, 

USA, var en amerikansk-österrikisk historiker. Han är framför allt känd för verket The 

Destruction of the European Jews i tre volymer som kom ut för första gången 1961. Det 

betraktas som ett av de viktigaste verken i studiet av nazisternas "slutgiltiga lösning” 

(Wikipedia). 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Liberal
https://sv.wikipedia.org/wiki/Israel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dagstidning
https://sv.wikipedia.org/wiki/2_juni
https://sv.wikipedia.org/wiki/1926
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wien
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterrike
https://sv.wikipedia.org/wiki/4_augusti
https://sv.wikipedia.org/wiki/2007
https://sv.wikipedia.org/wiki/Williston,_Vermont
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vermont
https://sv.wikipedia.org/wiki/USA
https://sv.wikipedia.org/wiki/Historiker
https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_slutgiltiga_l%C3%B6sningen
https://furtherglory.files.wordpress.com/2010/12/4million.jpg
https://furtherglory.files.wordpress.com/2010/12/monument071.jpg
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Wikipedia. En intressant uppgift som Lasse Wilhelmson kommer med i sin bok 

är att siffran 6 miljoner använts tidigare. Siffran 6 miljoner ”är helig”, menar 

han. Redan på 20-talet pratade sionister på Wall Street om 6 miljoner judar som 

skulle dö. På en YouTube-video berättar en anonym brittisk källa om tio 

dagstidningar från 1915 till 1938 som rapporterade att sex miljoner judar blivit 

förföljda, förödmjukade, torterade och svultit ihjäl. Om och om igen anges 

siffran, i samtliga tio tidningar, långt innan nazisternas förföljelser.  

 

 
Denna bild är en skärmdump från Youtubevideon - från The Sun den 6 juni 1915.15 

 

Även Peter Winter tar upp detta i sin bok The Six Million – Fact or Fiction? 

(2015). Richard Harwood reflekterar också över siffrorna i Sanningen till sist. 16 

Myrebro tar inte upp detta tema i sin bok. 

 

Judarna förklarade krig mot Tyskland 
Myrebro berättar att judarna tidigt planerade att lägga Tyskland under sig. I en 

judisk konferens i Amsterdam år 1933 krävde man Tysklands totala under-

kastelse. Det innebar bland annat en bojkott av Tyskland, ”ett heligt krig från 

judarnas sida”, ”en krigsförklaring” (sid. 151). 

  

                                                 
15 Six Million Jews 1915-1938, https://www.youtube.com/watch?v=Dda-0Q_XUhk  
16 De sex miljonerna – Dokumentärt bevis, kapitel 4 i Sanningen till sist av Richard Harwood 

https://www.radioislam.org/historia/harwood/04.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=Dda-0Q_XUhk
https://www.radioislam.org/historia/harwood/04.htm
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Myrebro menar att det med den bakgrunden är lättare att förstå att tyskarna 

svarade med att bojkotta judiska affärer.  

  Peter Winter berättar i sin bok The Six Million – Fact or Fiction att den 

tyska bojkotten bara omfattade en dag, den 1 april 1933, något som historie-

böcker och massmedia senare förtigit.  

Holocaust som politiskt projekt 

Myrebro berättar om den judiske forskaren Norman Finkelsteins bok The 

Holocaust Industry (2014). Där hävdar författaren tesen att Holocaust och 

minnet av förintelsen utnyttjas av israeliska politiker och företag. Det är 

intressant att Finkelsteins forskning hyllas av andra kända judar, som 

exempelvis Raul Hilberg (se fotnot 12) och den amerikanske, judiske författaren 

och samhällsdebattören Noam Chomsky. Judar har enligt Myrebro och andra 

författare fått stor makt och stort inflytande i många länder tack vare det som 

hände under nazismen.  

 Myrebro skriver att tyskarna blivit ”fruktansvärt nedtryckta” av den av 

”semiterna påbjudna tryckfrihetsbegränsningen” (sid 134). I berättelsen ingår 

också Auschwitz, som nu kommit att anta platsen som en ”nästan helig plats”. 

Ju fler som ”vallfärdar dit, desto mer stärks det judiska inflytandet över oss. 

Auschwitz har blivit ett maktmedel”, skriver Myrebro. Även andra judiska 

författare för fram samma analys. Peter Winter menar dock i boken The Six 

Million – Fact or Fiction? att mycket av det som berättas om Auschwitz och 

andra s.k. förintelseläger i Polen och Tyskland är myter som skapats efter kriget, 

bland annat av ryska och andra ”Holocaust storytellers”, dels för att svärta ner 

tyskarna och nazisterna samt dels för att glorifiera sina egna insatser vid 

krigsslutet. Winter lutar sig mot senare decenniers forskning och avslöjanden. 

  Det som skiljer de folkmord, de förintelser, som Myrebro berättar om är 

inte graden av djävulskhet utan antalet offer (sid 135). Författaren konstaterar att 

”värstingen när det gäller ondska och raffinerad kriminalitet alla kategorier är 

och förblir kommunismen. Ändock finner vi att medan nationalismens (inte 

nazismens) nutida företrädare bespottas och trakasseras, så går kommunismens 

representanter fria och till och med hedras” (sid 181).   

Låt oss forska! 
Låt oss alla börja studera och forska på de händelser som skett i världen och 

kritiskt granska de officiella berättelserna. Jag vill inte längre låta mig luras. Har 

det hänt tidigare så kan det hända igen, och igen… "Det folk som glömt sin 

historia har ingen framtid" betonade den norska riksarkivarien Henrik 

Wergeland. Ändå värre är det ju om vi inte ens får undersöka historien. Om den 

sanna historien döljs bakom snedvridna lögner och officiellt tillrättalagda 

berättelser. 

  Ett knep som de officiella berättarna använder sig av är nedvärderande och 

förlöjligande omdömen, som exempelvis konspirationsteoretiker, antisemiter, 
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foliehattar och liknande. I nuläget har jag kommit fram till att jag inte är 

antisemit men däremot antisionist, och jag har blivit alltmer kritisk till de 

officiella myterna och lögnerna. Mina studier fortsätter. 

  Frågor jag ännu inte fått svar på är exempelvis: Varför förföljs judarna? 

Och varför har de blivit förföljda under ett par tusen år? Beror det bara på att de 

dödade Kristus? Eller beror det på att judarna, till skillnad från muslimer och 

kristna, vilka inte hade tillåtelse att ta ut räntor på grund av sina religioner, 

kunde bedriva affärer och hade rätt att ta ut räntor och vinster och därmed blev 

bankirer och framgångsrika köpmän? Eller har det att göra med deras syn på att 

de är det av Gud ”utvalda folket” och därför själva har ett förhållningssätt mot 

oss andra som skapar motsättningar? Att vi ”hedningar” i framtiden ska bli 

judarnas slavar som en ung jude beskriver i en snutt på YouTube.17 Jag fortsätter 

söka svaren. 

 

    

   

                                                 
17 Gentiles Will be the Slaves of Jews - Hedningarna kommer att bli judarnas slavar 

https://www.youtube.com/watch?v=TAGx2TyZ62I  
 

Rekommenderar jag 

boken? 
Ja absolut, om man är 

intresserad av dessa frågor så 

är den intressant och läsvärd – 

men man får försöka bortse 

från alla stavfel och layout-

brister som finns i boken. Jag 

hoppas att författaren får 

möjlighet att trycka en ny 

upplaga och då får manuset 

korrekturgranskat samt en mer 

korrekt formalia. 

Och kanske samtidigt byter till 

en snyggare, mer lockande 

framsida. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TAGx2TyZ62I

