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Liksom tidigare är understrukna ord länkar till fördjupande texter

Detta nummer fortsätter diskussionen om Sydafrika och jag tar
upp Sveriges roll i folkmordet därstädes. Ett par myter och falsk
historia diskuteras ocks̊a.

Sydafrika

Det har skrivits en mycket bra sammanfattning om Sydafrika p̊a
friasidor.is och jag ger endast en mycket kort resume av denna.

I förra brevet konstaterade jag att de svarta i Afrika inte är n̊agon
beg̊avningsreserv - snarare tvärtom. Men hur kommer det sig att
det finns vita där? Det beskrivs bra i artikeln ovan och vad som kan
konstateras är att den södra delen av afrika innehöll inte speciellt
mycket folk när europeer började rota sig där. Det var gott om
utrymme men p̊a grund av den l̊aga medel-IQ:n skulle naturligtvis
de svarta, som ocks̊a bodde där, ställa till med br̊ak - de stal helt
enkelt de vitas boskap.

Boerna (holländare, fransmän och tyskar) byggde s̊a småningom
upp ett civiliserat land med hög vetenskaplig kunskap. Det var en
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sydafrikansk forskare, Christiaan Barnard, som utförde den första
lyckade hjärttansplantationen.

Man hade även ett fungerande kärnvapenprogram.

Tyvärr skulle engelsmännen (läs sektjudarna) lägga sin näsa i blöt
och de skapade terrororganisationer som ANC. I modern tid
sponsrade Sverige ANC med en sis̊adär 1-1.5 miljarder kronor
av v̊ara skattepengar. Sverige (läs socialdemokraterna) ryckte
in när sektjudarna i baltstaterna efter Sovjetunionens fall ej lägre
kunde fortsätta med sitt bist̊and till ANCs terrorverksamhet i Syd-
afrika.

Som valutasmugglare fungerade en kvinna vid namn Birgitta Karl-
ström Dorph. Trots att vi nu har facit om vilka vidrigheter som
beg̊as i Sydafrika, av den svarta befolkningen, har denna kvinna
mage att intervjuas i TV och där skryta om sina bedrifter. Skill-
naden p̊a 5 IQ-poäng kan knappast manifesteras tydligare. Pro-
grammet har SVT tagit bort.

Palmes hemliga agent

SVT1 Tisdag den 16:e Augusti 05:00 - 06:00

Kanske till och med SVT kan skämmas - fast fan trot. Jag föresl̊ar
att ni studerar Sydafrika p̊a alternativa media.

Varför jag tar fram judarna igen är för att det är de som ligger
bakom och detta visas mycket tydligt av att det är de som äras, av
ANC, p̊a en serie frimärken - The Jerusalem Post.

Det p̊ag̊ar ett folkmord p̊a de vita i Sydafrika och det har p̊ag̊att
länge. Endast tidningen Nya Tider har tagit upp detta.

Ett par framträdande gestalter

Svenskarna har itutats att de är s̊a humana, generösa och välvilliga
men detta strider helt mot Sveriges faktiska agerande - som styrs av
Sveriges ledning. Vilken är d̊a denna ledning? Jag kommer längre
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fram ge en längre beskrivning av denna. Här nöjer jag mig med att
berätta om tv̊a individer som haft stor betydelse för den nuvarande
situationen.

Palme

Kabbalisten Olof Palme härstammar/de fr̊an den judiska släkten
Knieriem. Han var medlem av Committee of 300 (bläddra ner till
rubriken Past and Present Members of The Committee of
300). Palme var s̊aledes en av dem som bestämde.

Alla kommer ih̊ag ”mordet” p̊a Olof Palme - men var det ett mord?
Nej det var inget mord - fejk var vad det var. En del hävdar att OP
hade aids (fick det antagligen av Ebbe Carlsson), man hade precis
hittat en kammare full med dödskallar i frimurarhuset

”Göran Skytte, skribent p̊a Aftonbladet, skrev stora artik-
lar när en vägg rasade ned p̊a Frimurarnas högkvarter, i
Stockholm, i samband med ett vägarbete. En arbetare tog
kort av de där inmurade dödskallarna.”

efter ”mordet” dog den diskussionen ut, vi äldre kommer ih̊ag Bo-
forsaffären, han skulle åka till Ryssland följande dag och träffa
Gorbatjov för att ing̊a ett avtal som NATO inte gillade och s̊a
vidare.

Ja, Palme var inblandad i m̊anga skumraskaffärer. Det mest san-
nolika slutet för OP var att han pensionerades av dem som styr v̊ar
värld. Han var för belastad. Började tappa skärpan.

Däremot blev obducenten mördad och även hans fru. Eller skall
jag säga; de gick bort för tidigt. N̊agot som gäller väldigt många
i Sverige och utomlands - de g̊ar bort för tidigt. Alla de skum-
raskaffärer där OP var direkt eller indirekt delaktig kantas av per-
soner som lämnat jordelivet - tidigare än deras kroppar varit pro-
grammerade för. Om dylikt kan vi bland annat läsa i Statskupp i
slow motion av Ole Dammeg̊ard. Den är uppdelad i tv̊a delar: Del
I och Del II.
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Upplägget är i början rätt tr̊akigt d̊a varje minut av händelsen
är beskriven i detalj men det blir alltmer rafflande ju längre man
läser. Dessa böcker sl̊ar vilken deckare som helst och de beskriver
verkligheten utan skygglappar och utan p̊ahittade personer. Alla de
personer som förekommer i boken är/var verkliga levande personer.

Boken knyter dessutom ihop m̊anga av de teorier som flödar om
Palme-”mordet”. Ni kan inte ana ondskan som styr.

Varför jag personligen klassar ”mordet” som fejk är för att om man
vill att personer skall ställa upp i utsatta positioner s̊a måste man
ge dem en försäkring. Bara för att ge ett annat exempel p̊a vad jag
klassar som fejk - Adolf Hitlers död. Vad man fann var tv̊a kroppar
brända till oigenkänlighet. Det kan ha varit tv̊a, vilka som helst,
av samma kroppsbyggnad.

Hjalmar Branting

Emerentia ”Emma” Maria Charlotta af Georgii, gift Branting, var
dotter till statssekreteraren Carl af Georgii och Maria Charlotta
Limnell samt sondotter till underst̊ath̊allaren Evert Georgii. Emma
gifte sig 1839, skilde sig 1869, gifte om sig 1873, varje g̊ang med
professor Lars Gabriel Branting. Hon blev mor till Hjalmar Brant-
ing.

Släkten Georgii var (troligen) en judisk släkt. Att Olof Palme var
jude kunde ingen undg̊a att se men att Hjalmar Branting var det -
var nytt för mig. Dessutom var Branting en av de första sionisterna
- var ocks̊a nytt för mig.

En sionist är en person som är för att ockupera Palestina
för att där, med v̊ald, bilda en judisk stat.

Dokumentation av detta finns p̊a Jewish Agency i Jerusalem och
ingick i ett arkiv för Poale Zion (arbetare för Zion) som sedermera
övergick till Poale L’Israel och Mapai. Där finns sammanlagt 22
pärmar med svensk-zionistisk korrespondens fr̊an åren 1906-19 och
bevis p̊a att under tiden 1917-19 var rörelsens världskontor placerat
i Stockholm.

320/1280 4

http://educate-yourself.org/cn/hitlerfakedsuicidsedeath08may10.shtml#top
https://www.radioislam.org/historia/semigota/03.htm


Hjalmar Branting ETT PAR FRAMTRÄDANDE GESTALTER

I detta arkiv finns ocks̊a ett ”Stockholms fredsmanifest” av 1917
om en oberoende, fri judisk stat i gamla Palestina - med Hjalmar
Branting som förste signatär!

Det var s̊aledes inte den omskrivna Balfour-deklaration som var
först att skiftligen stödja tanken p̊a en oberoende judisk stat i
Palestina! Det var istället en svensk, Hjalmar Branting, socialde-
mokratins store genombrottsman i Sverige. Och det skedde i slutet
av oktober 1917, n̊agra veckor före den engelske premiärministens
stora, aldrig uppfyllda, löfte till världsjudendomen.

Den som berättar denna helt okända episod är Morton Narrowe,
Stockholms rabbin. Han fortsätter:

Själv fick jag tipset om dessa märkliga fakta och vars un-
derlag kunde finnas av ingen mindre än Israels president,
Zalman Shazar, d̊a han nyligen tog emot mig i Jerusalem.
Han talade om att dokumenten fanns p̊a Jewish Agency i
Jerusalm, att de ingick i ett arkiv för Poale Zion (arbetare
för Zion) som sedermera övergick till Poale L’Israel och
Mapai. Allts̊a m.a.o upprinnelsen till Israels Arbetarparti
och tillika en av de viktigaste ”byggherrarna” av det fria
Israel.

Det stämmer precis. Jag hittade sammanlagt 22 pärmar
med svensk-zionistisk korrespondens fr̊an åren 1906-19.

Där fann jag allts̊a ”Stockholms fredsmanifest” av 1917
- om en oberoende, fri judisk stat i gamla Palestina och
med Hjalmar Branting som förste signatär!

Texten kommer fr̊an Menorah nr 2 1972.

Hur l̊ang tid tar det att kremera farmor?

Detta är en mycket viktig fr̊aga och inte många känner till svaret.
Men det är lätt att finna denna tid p̊a nätet. Men först lite teknik

Moderna krematorieugnar kan drivas med brännolja eller
diesel, men det är betydligt vanligare med gas. ... Ugn-
arna är byggda av eldfast tegel för att st̊a emot värmen,
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men d̊a regelbundet användande nöter ut materi-
alet s̊a byts teglet ut efter en tid, beroende p̊a
antalet förbränningar.

Den tid det tar att kremera farmor varierar beroende p̊a förbränn-
ingsteknik och kroppsstorlek

normalstor människokropp tar i genomsnitt cirka 90 till
120 minuter vid effektiv förbränning.

Man finner många fler tidsangivelser men alla anger fr̊an 60 minuter
och upp̊at. Jag väljer tiden 90 minuter och räknar nu om dessa
minuter till år

90

60 ∗ 24 ∗ 365
= 0.0001712

Att kremera 6 miljoner farmödrar tar d̊a 0.0001712 ∗ 6 000 000 =
1027 år (lite drygt). S̊a om vi har tv̊a år p̊a oss s̊a behöver vi 514 ug-
nar. Vad det kostar att bygga en ugn finner vi p̊a SKKF (Sveriges
kyrkog̊ards- och krematorieförbund) och svaret blir 51 546 tkr s̊a
514 ugnar blir d̊a 51546∗514 = 26 494 644 000 kronor. Motsvarighet-
en till denna siffra är vad Tyskland skulle behövt slänga upp för
att kremera 6 miljoner farmödrar och d̊a har jag inte tagit med i
beräkningen alla mormödrar som fanns i arbetslägren.

I dessa beräkningar finns inga tider för stillest̊and och reparationer.
Har ni tänkt p̊a hur smutsig och ineffektiv en hush̊allsugn blir efter
ett större antal julskinkor.

Varje farmor ger dessutom, efter kremeringen, ca 2 kg aska och
benrester. S̊a 6 miljoner farmödrar ger en hög om 12 miljoner kg
restprodukter (aska, tänder, ben).

Ett krematorium drar mycket energi men jag överl̊ater åt läsaren att
räkna ut hur många ton kol som behövs för att kremera 6 miljoner
farmödrar. Det är lättare än du tror. Jag älskade min farmor och
hon älskade mig och just därför har hon inga invändningar mot att
användas som exempel för en god sak. Jag har fr̊agat.
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Hur skall man hantera en krigsförklaring?

L̊at mig börja med ett citat

”Vi skall komma ih̊ag att m̊anga tyska judar aktivt
stödde Tyskland under första världskriget. De betraktades
inte som fiender. M̊anga fick medalj för sina insatser.
Det är tveksamt om Hitler själv betraktade dem som fien-
der i början. Fakta är att Tyskland var det land i Europa
som hade bäst villkor för judar. Om jag kommer ih̊ag rätt
betraktades de som tyskar.

Men s̊a 1933 förklarade det judiska världssamfundet
krig mot Tyskland. Definitivt betraktades de som fien-

der när Judea deklarerade handelskrig mot Tyskland 1933,
se bild, och Tyskarna svarade d̊a med att bojkotta judisk
verksamhet under 24 timmar. Jämför detta med Judeas
bojkott som skulle vara total och världsomspännande. Nu
blev det inte s̊a, ty väldigt m̊anga judar tänkte själva. P̊a
den tiden kunde de det. Judeas bojkott blev l̊angt ifr̊an
total och om detta kan man läsa p̊a Our Race Is Our
Nation.

Vi kan lugnt konstatera att Judea, och därmed ju-
darna, var fiender till Tyskland. P̊a samma sätt som att
Japan, och därmed japanerna, var fiender till USA.
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Vissa judar utmärkte sig extra mycket som tex judea-
nen Theodore Kaufman med boken Germany must perish,
fr̊an 1940, där han i vanlig judeansk stil pläderar för
utrotning av andra folk än judar, i detta fall av tyskar.

Det var s̊aledes Judea som framtvingade arbetslägren
i strid med de individuella judarnas egna intressen.

Det är faktiskt synd om judarna ty de lider av sjuk-
domen storhetsvansinne.”

Denna text hämtade jag fr̊an https://kaosbalagan.wordpress.com/
som är en sammanfattning av min första studie över varför världen
befinner sig i Kaos.

S̊a vad skulle tyskarna göra? Inte kunde de ha en fiende lös p̊a
hemmaplan. De behövde dessutom arbetskraft till krigsindustrin -
ett krig som tvingats p̊a dem. Ergo skapas arbetsläger1 för judar
och andra mullvadar (främst kommunister). D̊a hade man kontroll
över dem samtidigt som nödvändigt arbete utfördes.

Mikael Möller

1Vilka fler hade läger under andra världskriget?
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