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Jag har under de senaste månaderna läst ett antal böcker om andra världskriget,
nazismen, kommunismen, sionismen med mera. 1 I flera av dem har siffran sex
miljoner mördade judar i koncentrationslägren granskats och ifrågasatts. Peter
Winter går i sin bok The Six Million – Fact or Fiction? djupare i sin granskning
än någon av de övriga författarna. Hans fokus är just att granska påståendet om
de sex miljonerna, medan övriga författare har haft andra fokus. Boken är på
bara 115 sidor men i A4-format, vilket ger författaren möjligheter att publicera
mängder av bilder för att visualisera sina analyser.

Varför skapades berättelsen om Holocaust/Förintelsen?
Jag börjar med att berätta författarens svar på de frågor som styrt mitt läsande
och mina undringar. Varför? Varför är de tyska nazisternas fiender så angelägna
om att skapa den officiella berättelsen om Förintelsen, om den inte stämmer.
Den berättelse som de allra flesta i hela världen har accepterat som Sanningen –
Varför ljuga om något så ohyggligt bestialiskt i så fall?
Enligt Winter är en anledning att Sovjetunionen efter befrielsen beslöt att
dölja sina egna fasansfulla ohyggligheter mot den egna befolkningen under
Lenins och Stalins tid, något som jag berättat om i artiklar om några andra
böcker.2 Detta genom att skapa propaganda om nazisternas ohyggligheter och
framställa dem som mycket värre än de var.
En annan anledning enligt Winter är att berättelsen om förföljelsen av judar
kom att innebära en enormt lönsam affärsverksamhet för judar, något som även
den judiske professorn Norman Finkelstein beskriver i sin bok ”Holocaust
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Jag listar dem i slutet av artikeln.
Under skorpionens tecken av Jüri Lina och Giftlaboratoriet av Arkadij Vaksberg
http://www.piahellertz.com/Juri%20Lina%20o%20Arkadij%20Vaksberg.pdf, samt
Låt mig få städa klart! Av Kjell-Albin Abrahamson,
http://www.piahellertz.com/Om_kommunister_kryptokommunister_och_antikommunister.pdf
Gulag och glömskan av Bent Jensen samt Alexander Solsjenitsyns böcker om GULAGarkipelagen, med flera.
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Industry – Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering” (2003).
Ytterligare en anledning är att den nazistiska Förintelsen underlättade och
rättfärdigade och dessutom fortsätter rättfärdiga sionisternas erövring av
Palestina (sid. 100). All kritik av detta kallas ”anti-semitism” och förintelseförnekelse och tystas ner och i vissa länder till och med kriminaliseras. Enligt
Gerard Menuhin (2015) behandlades 117,344 anklagelser för ”tankebrott” i
tyska domstolar under åren 1994-2004. De bevis som anförs är ”common
knowledge”, d.v.s. ”allmänt vedertagen kunskap”, vilket ju är de officiella
Förintelseberättelserna.
Enligt den nu 87-åriga Ursula Haverbeck, som kämpar för att få fram
sanningen om det som hände under nazisterna, åtalas omkring 2,000 personer
varje år för ”förintelseförnekelse”, vilket kan ge upp till fem års fängelse och
böter. De åtalade kallas ”neo-nazister”, ”högerextremister” och ”historierevisionister”. Själv har Ursula Haverbeck fått 10 månaders fängelse år 2015.
Hon fick sitt fängelsestraff eftersom hon påstår att Auschwitz inte var ett
förintelseläger utan att arbetsläger. Hon menar att förintelsen över huvud taget
inte ägde rum, efter att hon frågat många politiker och andra i ledande ställning
vart förintelsen i så fall skulle ha ägt rum. Ingen har kunnat ge henne svar på
hennes frågor. Hon har publicerat detta och inte fått någon reaktion. Så nu
menar hon att alla som sitter i fängelse måste få upprättelse, eftersom de sitter
fängslade för att ha påstått att något inte hände, som inte verkar ha hänt. Tage
Danielssons sannolikhets-monolog upp för mig.3 Det finns flera artiklar på
internet och även videor på Youtube där hon berättar.4

3

Tage Danielsson om Sannolikhet - https://www.youtube.com/watch?v=FjuhW-4tyEI
Das grösste Problem unserer Zeit - https://www.youtube.com/watch?v=Arn39uHrEKo,
tyvärr bara på tyska.
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Winter betonar att många regeringar och många länders massmedia styrs av
sionister och dessa har därför all makt för att fortsätta driva och försvara den
officiella berättelsen om Holocaust.

Sionismen
Innan jag går vidare vill jag betona att alla sionister inte är judar och alla judar
inte är sionister. Men de flesta judar i maktställning i olika länder är sionister.
Jag hämtar en definition från Lasse Wilhelmson (se mera nedan):
”Sionismen är enligt sina egna förgrundsfigurer en religiös/politisk rörelse med
målet att skapa en socialistisk modellstat för judar i landet Palestina där berget
Sion finns. Den har sina rötter i judendomen och utvecklades till att även bli en
politisk rörelse i mitten av 1800-talet av Moses Hess …”5

Wilhelmson och andra författare menar till och med att sionismen är judarnas
värsta fiende.

Judar demonstrerar mot sionismen

Winter menar också att berättelsen om Förintelsen används för att förtrycka
och tysta alla diskussioner om ”ras, immigration och etiska frågor” (sid. 100).
Han menar exempelvis att begreppet ”Nazi” används för att ifrågasätta och
diskriminera alla politiskt engagerade grupper som försöker driva frågan om
rätten till sin egen nation och om värnandet om sin egen nationella identitet.
Detta är ju något vi märker i Sverige, med anledning av den stora invandringen
som sker just nu. Budskapet till ”nationalisterna” är att de som driver dessa
frågor är ”endast ett steg från gaskamrarna” (sid. 100). Winter betonar att det
hela handlar om yttrande- och åsiktsfrihet. Dessutom är den officiella historien
en allvarlig kränkning och historiskt orättfärdigt mot det tyska folket, som får
leva med en enorm skuld.
Winters intention med boken är att återupprätta sanningen, ärligheten och
rättvisan i världen.
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Vad är sionism? https://lassewilhelmson.wordpress.com/vad-ar-sionismen-3/
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Nazister, kommunister och sionister samarbetade
Winter berättar att nazister och sionister samarbetade för att utveckla Tysklands
raslagar, samtidigt som de planerade för att judar skulle emigrera från Polen och
Tyskland till judiska bosättningar i Palestina för att där kunna skapa Israel, det
förlovade landet. Winter berättar att ganska snart efter det att nazisterna kom till
makten så sände Zionist Federation of Germany ett dokument till Hitler där de
erbjöd sig stödja lösningen på ”det den judiska frågan” (sid. 2).
Med risk för att klassas som anti-semit – vilket jag naturligtvis inte är redovisar jag Winters berättelser så som jag tolkat dem. Däremot är jag antisionist och anti-islamist och anti-kommunist och anti-allt och alla som strävar
efter världsherravälde med krig, terror och förföriska lögner.
Karl Marx som grundade kommunismen var jude, men enligt Lasse
Wilhelmson var han inte sionist. Lasse Wilhelmson som själv har judiska rötter
genom sin mor, men som har tagit avstånd från sin judiska identitet, berättar i
sin bok ”Är världen upp och ner” (2009) att Karl Marx fick hjälp av den tyskjudiske filosofen Moses Hess (1812-1875) med att skriva ”Det kommunistiska
manifestet” (1848). Hess var också, enligt Wilhelmson, Marx’ personlige
mentor och suppleant på internationalens möten i Europa. Som en parentes kan
jag nämna att Wilhelmson menar att bankkapitalisten Rothschild delvis försörjde
Marx medan att satt och skrev färdigt Kapitalet i London. Och jag som trodde
att det var Engels! Men han kanske också bidrog. Wilhelmson menar alltså att
socialdemokratin och kommunismen har samma ideologiska rötter som
sionismen.6
Winter och flera andra författare berättar att majoriteten av de som satte
igång den ryska revolutionen 1918, bolsjevikerna, var judar. Majoriteten av de
kommunister som ledde första världskriget var judar. Största andelen av
massmedia i Tyskland ägdes av judar. Dessutom berättar Winter att de allra
flesta som efter första världskriget anhölls och dömdes för ekonomisk svindel
och för att ha profiterat ekonomiskt på kriget, var judar (sid. 1).
Nazisterna associerade därför judar med den extrema kapitalistiska
exploateringen. Protesterna mot judarnas ledande roll inom finansvärlden och
banksystemet hade funnits lika länge ”som judarna levt i Europa” (sid. 1). Det
var den främsta anledningen till att judar förvisats från alla nationer under
medeltiden, enligt Winter. Han menar att detta var anledningen till att nazisterna
ville förvisa judarna från Tyskland. Enligt offentliga siffror fanns det 523,000
judar i Tyskland i januari 1933, då Hitler kom till makten.
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Se min artikel om Lasse Wilhelmsons bok,
http://www.piahellertz.com/Om_judendom_och_sionism_Lasse_W.pdf
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Transit- och arbetsläger
Nazisterna ville att judarna skulle lämna Tyskland och sionisterna ville att
judarna skulle komma till Palestina för att hjälpa till att skapa den Sionistiska
staten. Peter Winter berättar att en av de mest vidmakthållna myterna omkring
Holocaust är att nazisterna höll en konferens i Wannsee, en av förorterna till
Berlin den 20 januari 1942, där det fattades beslut om den ”slutliga lösningen av
judeproblemet”. Ett uppmärksammat påstående om detta gjordes av den
israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu, i FN år 2009, när han höll upp
en kopia av protokollet från Wannsee-mötet och berättade för världen att:
"Den 20 januari 1942, efter en stadig måltid, träffades högre nazistiska
tjänstemän och bestämde hur man skulle utrota det judiska folket. Det detaljerade
protokollet från detta möte har bevarats av de tyska regeringarna. Detta är en
kopia av dessa minuter när nazisterna utfärdade noggranna instruktioner om hur
man kunde genomföra utrotningen av judar. Är detta en lögn?”

”Det enkla svaret på Netanyahus fråga är Ja, detta är en lögn. En direkt,
skamlös, uppenbar lögn”, skriver Peter Winter.7 Originalprotokollet finns att
läsa på internet.8 Ingenstans i protokollet står det något om dödandet av judar.
Mötet diskuterade inte heller gaskamrar, dödsskjutningar eller någon av de
övriga förintelsemetoder som senare förmedlats som rykten. Wannsee-mötets
syfte var att diskutera och planera hur Europas judar skulle deporteras österut.
Arbetsföra judar skulle dock stanna kvar i Tyskland och arbeta med vägbyggen
med mera. Där bestämdes också att judar som varit med i första världskriget,
alla som var över 65 år och alla som arbetade i industrier skulle få stanna kvar i
Tyskland, enligt Winter. Winter menar att ”den slutgiltiga lösningen” som
avhandlades på Wannsee-mötet handlade om deportation av judar långt österut,
till östra Ryssland och Uralbergen.
Detta har också bekräftats av Yehuda Bauer, professor of Holocaust Studies
vid Avraham Harman Institute of Contemporary Jewry vid Hebrew
University of Jerusalem.9
För att underlätta emigrationen av judar till Palestina skapades transitläger i
Polen. Nazisterna hjälpte således sionisterna att kolonialisera Palestina, enligt
Winter.
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The Wannsee Conference: Another Lie Crushed http://peterwinterwriting.blogspot.se/2015/09/the-wannsee-conference-another-lie.html
8
Wannsee-protokollet på tyska,
https://drive.google.com/file/d/0ByCpIMQF1SMQWDJaTGhwa1M2d3M/view?pref=2&pli=1,

och översatt till engelska i Francis Duponts lilla bok The Myth of the Wannsee Conference
som jag inte läst - http://www.amazon.com/MYTH-WANNSEE-CONFERENCE-FrancisDupont/dp/1500403261/
9
The Wannsee Conference: Another Lie Crushed http://peterwinterwriting.blogspot.se/2015/09/the-wannsee-conference-another-lie.html
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Koncentrationslägren
Winter berättar mycket ingående om de olika koncentrationslägren. Varje läger
har fått ett eget kapitel, Auschwitz-Birkenau, Chelmno, Belzec, Sobibór,
Treblinka, Majdanek, Dachau, Sachsenhausen och Bergen-Belsen. I varje
kapitel undersöker han frågan om det kan ha funnits gaskamrar, krematorier och
massgravar. Det fanns desinfektionsstationer för avlusning för att förebygga
tyfusepidemi. Till och med Auschwitz lägermuseum har officiellt erkänt att de
gaskamrar de visat miljoner turister egentligen är en förfalskning. Varför
berättar inte massmedia om detta?

Krematoriet Auschwitz 1945
Påstods vara gaskammare

Skorstenen har blivit tillbyggd efter 1945
Fotot taget 2013

De anklagelser som fördes fram efter kriget om förintelseläger i Tyskland,
visade sig inte ha kunna bevisas, varför anklagelserna lades ner. Det var svårare
att undersöka påståendena om förintelseläger i Polen eftersom möjligheterna att
undersöka omöjliggjordes på grund av ”järnridån” och den sovjetiska kontrollen.
Det har senare visat sig att flera av dessa förintelseläger har varit rekonstruktioner som gjorts av Sovjet efter kriget (sid. 37). Det påstås att gasningarna
skedde mellan åren 1942 till sent 1944. Bara det faktum att sex miljoner
människor skulle ha mördats i dessa sex läger på lite mer än två år, borde
vederlägga historien, skriver Winter.
Winter presenterar de arkeologiska utgrävningar som gjorts under 2000talet och konstaterar att dessa utgrävningar strider mot de tidigare officiella
berättelserna. Om Winter och övriga kritiska författare har rätt, så har
sionisterna gjort ett enormt skickligt och välplanerat arbete med att sprida den
officiella historieskrivningen. När man Googlar så genomsyras den mesta
informationen av uppgifter om sex miljoner judar, om förintelseläger, om
gaskamrar med mera. Även Wikipedia.
Jag hittar däremot nästan inget om de många miljoner tyska krigsfångar
som svalt ihjäl i samma koncentrationsläger efter ”befrielsen”. Jag hittar inget
om de enorma bokbål som gjordes efter 1954 då ”historiens största förstörelse
av böcker ägde rum”. Det förstördes totalt 35,743 boktitlar, inklusive medeltida
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legender och barnböcker, med syfte att ”förstöra tysk kultur och det kollektiva
tyska minnet”. Uppgiften är hämtad från Gerard Menuhins bok Tell the Truth &
Shame the Devil (2015).

Peter Winter har så många siffror och så mycket fakta att jag inte kan redovisa
ens en bråkdel så bilden blir rättvis. Jag rekommenderar studier av boken för den
intresserade läsare som vill bilda sig en egen uppfattning och inte bara vara
utlämnad till krigssegrarnas, d.v.s. Sovjets och de allierades versioner.

Överlevare berättar
En källa för de officiella historieberättarna är överlevarnas berättelser, men de
berättar olika historier. Vissa berättar om både gaskamrar och ohyggliga
tortyrmetoder med mera, men de flesta av dem verkar bara ha hört andra berätta,
de har inte sett och upplevt själva. Man har sett röken från krematorierna och
fått höra att det är från gaskamrarna. Andra försökte berätta vad de själva sett
och vet. De två svenska överlevare som berättat är Cordelia Edvardson som
skrev en självbiografi ”Bränt barn söker sig till elden” (1984) och Ferenc
Göndörs bok”A-6171 – Ett judiskt levnadsöde” (1984). Lasse Wilhelmson har
läst böckerna och berättar att ingen av dem betonar gaskamrarna. Cordelia
Edvardsson gör en kort kommentar som är helt ologisk om gasmängd och
spädbarn, medan Göndör inte skriver något om gaskamrar över huvud taget,
men däremot om krematorier. 10
Peter Winter sätter ofta citattecken omkring ”survivors” och ifrågasätter
därmed i vilken utsträckning det faktiskt är överlevare som berättar historierna.
Winters analyser av olika förintelsemetoder är intressant att läsa trots sina
skrämmande detaljer. Han konstaterar att flera av de metoder som det går rykten
om, inte är praktiskt möjliga att genomföra.

Nürnbergrättegångarna
Uppgifter som verkligen var omskakande är när Winter berättar om hur
rättegångarna mot nazisterna genomfördes i Nürnberg. Rättegångarna var en
10

Lasse Wilhelmson (2013) Gaskamrar i Auschwitz med mera?
https://lassewilhelmson.wordpress.com/2013/05/04/gaskamrar-i-auschwitz-med-mera/.
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serie av 13 rättegångar som ägde rum mellan 1945 och 1949 i Tyskland efter
andra världskrigets slut mot ledande nazister. Under hela läsningen tränger sig
frågan på: ”Vem i hela världen ska man lita på?” Och jag hör Michael Wiehes
röst i bakhuvudet. Som forskare och filosofie doktor med vetenskaplig skolning
vet jag ju att fakta måste få tala. Men när fakta förvrängs, ljugs och döljs, så är
det inte lätt att veta. Vi får nöja oss med logik och sannolikheter som Tage
Danielsson så belysande kåserade om.
Peter Winter menar att de nazister som åtalades vid Nürnbergrättegångarna
mycket ofta hade utsatts för brutal tortyr för att man skulle få fram
”bekännelser” av dem. En ungersk jude, Benjamin Ferencz, som såg till att de
åtalade erkände säger: ”Jag insåg aldrig att de uppgifter som gavs under tvång
kunde vara ogiltiga.” (sid. 23)
Den judiske författaren Gerard Menuhin berättar i sin bok Tell the Truth &
Shame the Devil (2015) att av 3 000 anställda vid Nürnbergrättegångarna var
2 400 judar. Menuhin berättar också att samtidigt som de allierade behandlade
tyska ledare som monster och dömde dem till döden i Nürnberg, på ofta
påhittade grunder, så dog mellan 750,000 och 1,7 miljoner tyska krigsfångar av
hunger och fruktansvärd utsatthet i koncentrationsläger, vilka upprätthölls
mellan april och september 1945.
Den rättsliga grunden för dessa rättegångar var enligt Winter från början ett
hån eftersom en av bedömningsparterna, Sovjetunionen, under de första två åren
av kriget, hade varit allierade med Nazityskland (sid. 20).
Dessutom var de allierades bombningar av civila i Tyskland en idé som
Winston Churchill sanktionerade och inte ett krigsbrott utfört av nazisterna,
enligt Winter.

Winters bilder
Intressanta dokument är de många bilder som Winter presenterar. Ryssarna
fotograferade en hel del när de nådde fram till lägren. Vi är så vana att se bilder
med utmärglade människor, som ser ut som levande skelett. Men på ryssarnas
bilder ser fångarna relativt välmående ut, både barn och vuxna. Det finns bilder
på fotbollslaget i Auschwitz. Det finns bilder på lägerkören och lägerorkestern.
Det fanns bibliotek och sjukhus i Auschwitz. Skulle man ha haft allt detta i ett
utrotningsläger? Bilderna nyanserar de ohyggliga bilder som vi vanligtvis får se.
Bilder på döda människor som totalt avmagrade ligger i högar, vilka ju är de
vanligaste bilderna. En källa berättar att flera av dessa bilder är tagna i Dresden
efter fosforbombningarna som Storbritannien genomförde i slutet av kriget,
endast mot civila, flyktingar, kvinnor och barn. Fosfor suger ut allt fett ur
kroppen. Ja, vad ska man tro? Vem ska man tro på?
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Kvinnliga och manliga fångar som hälsar amerikanarna
välkomna vid koncentrationslägret i Dachau.

Ohyggliga berättelser
Det har påståtts att nazisterna gjorde tvål av offrens fett och lampskärmar av
deras hud. Det är ohyggliga lögner som avslöjats för länge sen, men som
fortsätter att spridas.

Dessutom är berättelserna om de olika förintelsemetoderna så extremt ohyggliga
att det är svårt att läsa dem. De studier som gjorts avslöjar att de flesta av dessa
vidriga metoder bara är produkter av fantasier eller sjuka hjärnor. Människor
dog och människor dödades, människor torterades och människor inklusive barn
utsattes för ohyggliga medicinska experiment - därom tvivlar ingen, men det
verkar inte som om nazisterna var så extremt perversa och sadistiska som
historien vill göra gällande. Även om det fanns en och annan sadist bland
nazisterna, liksom det verkar ha funnits sadister bland de ryska och de allierade
befriarna. Berättelserna om deras våldsdåd och många.

Vi kräver sann forskning
Forskning och andra avslöjanden under de senaste decennierna visar att vi
behöver tänka om och ifrågasätta de officiella berättelser som vi matats med.
Det måste naturligtvis vara lika tillåtet och önskvärt att kritiskt granska det som
9

verkligen hände, både i nazisternas Tyskland och i kommunisternas
Sovjetunionen, liksom det som nu händer i sionisternas Israel och i Palestina.
Kan det vara möjligt att den förändring som denna karta visar kan ha skett utan
folkmord/förintelse?

Vilka officiella berättelser förmedlas idag för att dölja agendor som vi inte ska
ha tillgång till?
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