Senhösten – Nr4/ 2017 Årgång 71

Särtryck

Martin Luther
munken som krigade och vann
Som lösnummer i PRESS-STOPP-butiker. Pris SEK 80,00:-

ISSN 1653-3887
DSM:s nisch är

Att säga det som sällan sägs
men som borde sägas...
behöver sägas.
Ägare, utgivare
Jan Gillberg
Tel 0390 - 107 50
jg@dsm.nu
Box 99, 563 22 Gränna

Särtryck
Utgivning och priser 2018
Under 2018 utkommer DSM med fyra nummer:
Vinter • Vår • Sommar • Höst
Prenumerationsavgiften som länge varit oförändrad blir
320 kronor för enskilda
och 620 kronor för företag och institutioner.
Inom Europa men utom Sverige blir avgiften 70 Euro
Avgifterna gäller kalendersårsvisAvgiften erläggs genom insättning på DeSaMek Publishings
plusgiro 18 02 40-4 eller bg 5296-8070
SWIFT: HANDSESS • IBAN: SE 8660000000000332055698

Munken
som startade krig mot Påven och Kejsaren och vann
Gunnel Wahlström
Fri skribent
Den kristna kyrkans stora reformation och som bär Martin Luthers namn,
måste förstås i ett vidare sammanhang.
1500-talet var ett laddat århundrade, som
förde Europa från medeltiden in i en ny
tid. Boktryckarkonsten ledde till en intellektuell revolution.
Den bibellärde humanisten Erasmus av Rotterdam översatte Nya Testamentet till grekiska och publicerade
sin översättning tillsammans med den
av kyrkan godkända latinska översättningen, så att båda texterna kunde läsas
samtidigt. Påven reagerade blixtsnabbt
och Erasmus bibelutgåva från 1516 förbjöds och listades på Index Librorum Prohibitorum.
Men det tyska riket var splittrat – ruttet har någon sagt. Pengar rann ut ur landet, inte minst genom avlaten in i påvens
kassa och de tyska furstarna hade tröttnat på hans girighet. Den nyvalde tyskromerske kejsaren, Karl V, var bara 21
år, förstod inte tyska och hade sina tankar
på annat håll. Konstantinopel var intaget av turkarna, som även hotade Europa och i hans burgundiska arvländer var
det oroligt.
Och mitt i allt detta drabbas en augustinermunk av ångest och ställer till sådant trassel, att det tysk-romerska riket
skälver i sina grundvalar.

Vem var han?
Växte Luthers gudsbild fram under
påverkan av den dominante fadern, som
bestraffade sonen med slag och örfilar för
den allra minsta förseelse, så att han fick
”Knoten in der Seele” (knutar i själen)?
Var det därför han gjorde uppror mot alla
kristnas fader: Papa i Rom? Var det rädslan för Fadern, den bestraffande Guden,
som drev honom i kloster istället för att
fullfölja sina påbörjade juridikstudier?
Var det musiken som befriade
honom, när hans humor övergick i
melankoli som ofta slutade i depression? Var det hans glada kynne och klara
tenor som banade väg till kurfurstarnas
middagsbord?

Luthers barn- och ungdom
När Martin Luther kom till världen den
10 november 1483 i Eisleben (Thüringen) levde familjen under knappa förhållanden. Att man idag vet så mycket
om Luthers barn- och ungdom beror på
att han i sina bevarade Tischreden, bordssamtal, livfullt berättar om sin tidiga
tillvaro.
Pappan var en enkel gruvarbetare och
mamman bar på sin rygg hem all ved som
familjen behövde. Men Eisleben utvecklades ekonomiskt tack vare rika silveroch kopparfyndigheter och pappa Hans
lyckades med det omöjliga: att arbeta
ihop en rejäl förmögenhet genom att arrendera koppargruvor och inrätta ett eget
smältverk.
Martin, döpt efter helige Martin av
Tours, ansågs vara den mest begåvade
av de sex barnen och skulle förstås studera juridik för att kunna bistå fadern vid
eventuella tvister.
I barndomshemmet råder gudfruktighet, men det var först år 1501 när han
skrevs in vid universitetet i Erfurt som
Martin Luther i biblioteket tog en bibel
i sin hand. I staden fanns 36 kyrkor
och flera kloster och livet på studenthemmet var starkt präglat av religion med
regelbundna andakter. Världsliga nöjen
som dans, kortspel och kontakt med kvinnor var förbjudna. Omsorgen om den
egna själen började ge sig tillkänna och
ett starkt syndamedvetande drabbade 21åringen som dessutom saknade allt intresse för sina juridikstudier. Men han
övervann sitt ointresse, utförde sin plikt
och promoverades år 1505 till magister.
Under sina studier hade han lärt sig
disputationens svåra konst och bedrev till
och med specialstudier i juridik. När han
på sommaren 1505 besökte sina föräldrar, gladdes de över sonen som hade
en glänsande juridisk karriär framför sig
och äntligen kunde far och son på allvar försonas. Men på tillbakaresan inträffade den händelse som kom att helt
ändra Magister Juridicus liv. Ett kraftigt
åskväder med en blixt som slog ner i
närheten, skrämde slag på honom och
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han ropade till den heliga Anna (bergsarbetarnas skyddshelgon) att om hon räddade honom skulle han bli munk. När
fadern fick höra om detta löfte, blev han
ursinnig. Men redan efter två veckor
uppfyllde sonen sitt löfte och trädde in
i augustinereremiternas kloster i Erfurt.
Detta viktiga steg för en känslig ung man
har naturligtvis föregåtts av en lång inre
process präglad av senmedeltida fromhet
och ständigt medvetande om skuld, död
och helvetesstraff. Själv hade han drabbats av en förlamande dödsångest när han
under en vandring blivit svårt skadad.

Ett andra dop
Enligt den dåtida kyrkans lära har inträdet i en klosterorden innebörden av ett
andra dop och vederbörande åtnjuter syndernas förlåtelse och klosterlivet leder till
själens rening.
Augustinerorden betraktas som en
sträng eremitorden med hård fasta,
självutforskande och ständig bikt, men
som också lägger stor vikt vid bildning och teologiska studier. Man såg
den unge munkens begåvning och han
erbjöds prästutbildning och den 2 maj
år1507 firade han i Erfurts domkyrka sin
första mässa. Fadern kunde åter respektera sin son och skänkte en stor summa
pengar till klostret. Men samtidigt förebrådde han den unge prästen för att inte
ha följt budet att ära och lyda sina föräldrar utan tvärtom följa demoniska ingivelser. Hans fruktan för helvetets straff
drev honom nu in i en allvarlig depression som fick honom att ägna sig åt ett
intensivt läsande av Bibeln.

Abboten von Staupitz fick stor
betydelse
Klostrets kloke abbot, Johann von
Staupitz, fick stor betydelse för Luther
och hans utveckling. Han talade klokt
och faderlig med den unge munken, vars
stora begåvning han upptäckt, både när
det gällde studier och predikan samt erbjöd honom att studera teologi vid Erfurts universitet. Abboten var god vän

med Sachens kurfurste Fredrik den III
(även kallad den vise) som år 1508 i Wittenberg inrättat ett universitet. Dit skickades den unge Martin Luther och den 19
oktober 1512 promoverades han vid en
högtidlig ceremoni till doktor vid fakulteten i Wittenberg, blev snart professor i
teologi med bibelexeges (tolkning) som
specialitet och höll välbesökta föreläsningar med upp till 400 studenter. Samtidigt utnämnde von Staupitz den numera
lärde munken till underprior vid Wittenbergs Augustinerkloster.
I Wittenberg anställde kurfurst
Fredrik den Vise, som hade öga för
begåvningar, ett 21-årigt underbarn,
Philipp Melanchton, som professor i
grekiska. Den unge mannen var inte bara
en lärd naturbegåvning, han var också
både filosofiskt och psykologiskt lagd
och skulle bli Luthers följeslagare och
nära vän genom åren. Snart kom det lilla
landsortsuniversitetet i Wittenberg att bli
så berömt, att det lät tala om sig ute i
Europa.

Kyrkliga strider
Under 1400-talet uppstod i Europa talrika
kyrkliga protest- och förändringsrörelser.
I Konstanz blev Jan Hus utpekad som
kättare och brändes på bål och i Florens
brändes även den fanatiske botpredikanten Savonarola på bålet. I Nederländerna gick det lite mera civiliserat till och
där ivrade Geert Grote och Thomas a
Kempis för ett fromt och enkelt liv och
översatte Bibeln till landets språk.
De kritiserade kyrkans påbud att endast präster skulle få del av Kristi blod
och påminde om att i den gamla kyrkan
fick församlingen del av nattvarden i i
form av två gestalter, alltså både bröd
och vin. Och utan Erasmus ovan omtalade bibelöversättning till grekiska, hade
Luther kanske inte fått idén till en egen
översättning.

Första åren i Wittenberg
De första åren i Wittenberg innebar för
Luther ett intensivt sökande efter evangeliets innersta mening och sanning.
Och frågan som plågat honom i munkcellen i Erfurt förföljde honom fortfarande. Hur finner jag en nådig Gud? I
sina föreläsningar över Psaltaren, Romar, Galater- och Hebreerbreven diskuterade
han ständigt hur man som syndig människa skall kunna uthärda framför Guds
ansikte. Han kom fram till uppfattningen, att det var möjligt endast i tro på den

korsfäste Jesus Kristus och ”einzig und
allein” (endast och allena) genom den
gudomliga nåden. För senare tid verkar
det inte särskilt revolutionärt, men det var
annorlunda på Luthers tid och det blir
särskilt tydligt om man har 1500-talets
kyrkopraxis för ögonen då syndernas förlåtelse hade blivit en köpvara. För den
som kunde betala fanns en plats till förfogande i livet efter detta. Om inte väntade
skärselden med helvetets alla plågor.
Avlatshandeln som bedrevs med iver
av dominikanermunken Johannes Tetzel
och hans underlydande var av Fredrik
den Vise förbjuden i hans kurfurstendöme Sachsen, då han ville att pengarna skulle stanna i Sachsen och inte
hamna i Rom.
Under året 1517 fick Luther veta vad
som florerade utanför kurfurstens områden och dessvärre reste allt fler utanför
Sachsens område för att köpa de dyra
avlatsbreven – dels för sig själva och dels
för de redan avlidna för att undslippa
skärselden.
Påven Leo X hade från bankirerna
Fugger i Augsburg lånat så mycket pengar till byggande av Peterskyrkan, att han
var skuldsatt upp över öronen och nu
gjordes en överenskommelse med Fugger, att av det som kom in via avlatsbreven skulle hälften gå till påven och
hälften till avbetalning av skulden. Och
avlatspengarna flödade in i påvekassan
till kurfurstarnas och då i synnerhet
Fredrik den Vises vrede.
Som student, munk och uppburen
professor hade Martin Luther ständigt
plågats av ångest – den syndiga människan inför Guds ansikte. Han om någon
visste ända in i hjärteroten, att man aldrig
kunde köpa sig fri från en människas
mest existentiella problem. Men när hans
kamp en dag nått kulmen och insikten om
befrielse genom nåden, Guds oändliga
gåva, genomfor hela hans varelse, började han i sina predikningar föra krig mot
påvens perverterade förförelser av mänskligheten genom avlatens falska löften.
I Luthers nya insikt och tro fanns
det inte längre plats för någon förmedlare mellan Gud och människan – präster,
sakrament, goda gärningar och i synnerhet inte några avlatsbrev. Det egna personliga samvetet var avgörande för denna
relation. Ty Gud förlåter endast den
ångerfulle syndaren.
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Luthers 95 teser
Luther kände sig förpliktigad att i en direkt skrivelse till ärkebiskop Albrecht
av Brandenburg protestera mot Roms
falska löften angående syndernas förlåtelse. Brevet daterades den 31 oktober
1517 och han bifogade sina nya teologiska tankar koncentrerade i 95 teser
(påståenden). Samtidigt beslöt Luther i
sin egenskap av professor i teologi att
på universitetet offentliggöra sina på latin
skrivna teser för att därmed inbjuda till
diskussion.
Det finns inga entydiga bevis för att
Martin Luther personligen och just denna
dag ”spikade upp” sina teser på kyrkoporten i Wittenberg. Det enda säkra
är hans denna dag daterade brev till
ärkebiskop Albrecht. Att teserna vid
något tillfälle har satts upp på kyrkporten i Wittenberg är dock troligt,
då det var ett vedertaget sätt att inbjuda till teologisk diskussion. Den
ursprungliga porten förstördes genom
brand 1760 under sjuårskriget. Dagens
bronsport med de 95 teserna på Wittenbergs slottskyrka härstammar från år
1858, då kung Fredrik Wilhelm IV av
Preussen gav staden Wittenberg denna
gåva till minne av att det var 350 år sedan
Luthers födelse.
En akademisk disputation uteblev. Istället blev teserna med blixtens
hastighet översatta till tyska och spridda
genom resande bokhandlare som for från
stad till stad. Luther själv blev förvånad
över vilken spridningskraft teserna hade.
Senare skrev Luther, att teserna spreds
under 14 dagar genom hela Tyskland.
Detta i en tid då hela världen klagade
över avlaten.
Rom var avlägset men hade långa
öron. Ärkebiskopen som fått Luthers
brev svarade aldrig utan skickade teserna
vidare till påven. Leo X kokade av
ilska. På försommaren 1518 öppnade
påvekurian en rättslig förundersökning
gentemot professorn i Wittenberg. Inom
60 dagar skulle han infinna sig i Rom,
anklagad för kätteri samt upphävande av
kyrkans ämbetsmyndighet. Luther visste
att bålet väntade!
I denna förtvivlade situation vände
han sig till sin landsherre kurfurst Fredrik
den vise med en vädjan om att det
rättsliga förfarande skulle ske i Tyskland. Och kurfursten ingrep. Helt
överraskande gick kurian med på detta
och professorn beordrades till ett första
förhör i Augsburg, där påvens lärde
dominikanermunk och tillika kardinal

Thomas Cajetan skulle förhöra honom.
Förhöret ägde rum i bankirfamiljen Fuggers praktpalats. Luther hade instruerats att kasta sig inför kardinalens fötter,
vilket han också gjorde. Luthers berömda
replik löd: ”Den helige fadern förfalskar
Skriften!” Redan på förhand förstod alla
inblandade att det rörde sig om en skenprocess, trots att Cajetan bemötte Luther
vänligt och vädjade till honom att ta tillbaka sina anklagelser mot Rom. Men
Luther vägrade. Han stod fast vid sina
tre pelare:
Sola fide endast tro leder till frälsning och närhet till Gud.
Sola scriptura inte den kyrkliga
läran som utvecklats under åhundraden, utan endast den Heliga
Skrift är relevant för tron.
Sola gratia endast Guds nåd leder
människan till frälsning och evigt
liv.
Den romerska hierarkien hotades härmed
ända in i sin senmedeltida struktur. Efter
ett par ytterligare förhör uttarbetades en
bannbulla som skulle träda i kraft inom
60 dagar om professorn inte tog tillbaka
sina teser. Den 15 juni 1520 författade
Leo X en anklagelseskrift innehållande
41 av Luthers teser som kätterska och
”anstötliga för fromma öron”. Luther
hade dessutom avskaffat fyra sakrament
och godkände endast tre: dopet, nattvarden och bikten ( senare avskaffade Luther
även bikten som sakrament). Bullan
spreds i hela Tyskland och i Nederländerna. I flera städer – bland annat Köln
brändes Luthers skrifter.
Den 10 december 1520 tog Wittenbergs numera vida berömde professor
sina studenter med sig och eldade upp
den kanoniska kyrkorätten och bannbullan i ett ordentligt bål utanför staden. Den
3 januari 1521 svarade påven med att
exkommunicera upprorsmakaren och för
att denna bulla skulle få laga kraft i egenskap av ett ”riksbann” måste detta beslutas på en riksdag i Worms i kejsarens närvaro och då kunde Luther förklaras fågelfri.

Karl V tvekade
Den unge kejsar Karl V tvekade inför sin
uppgift, då han nyligen blivit vald av de
tyska kurfurstarna och lovat att tyska angelägenheter skulle avhandlas i Tyskland
och att aldrig försätta någon tysk i ”riksakt” utan att först höra honom. Och när

Karl V öppnade riksdagen i Worms den
27 januari 1521 hade han fått annat att
tänka på. Det gällde bland annat förberedelser för ett krig mot Frankrike. Mitt
i allt kunde han inte sätta sig upp mot
påven.
Dessutom var han ännu inte krönt
(alltså smord) av påven och hade bara
titeln ”vald romersk kejsare” och tyska
språket hade han ännu inte lärt sig.
Kejsaren bjöd in Luther till riksdagen
för att han skulle få tillfälle att ta tillbaka
allt han skrivit och kejsaren erbjöd fri lejd
under resan.
Kurfurstarna ställde sig inte offentligt
på Luthers sida, men för att undvika
folkuppror till förmån för den berömde
professorn som befriat dem från påvens
diktatur, gav även furstarna honom fri
lejd. Riksdagen i Worms var ingen
vanlig folkförsamling. Den bestod av
400 furstar, grevar, biskopar, abbotar
och delegerade från de tyska riksstäderna
– alla som hade makt och inflytande
i Tyskland. Så stort intresse tilldrog
sig hela spektaklet i Worms, att minst
10 000 gäster reste till staden som hade
ungefär 7 000 invånare. Trängseln var
fruktansvärd och därblandades gycklare,
musiker, konstnärer, skojare och prostituerade med allt fint folk och i mitten
av allt detta utgjorde Martin Luther huvudattraktionen.
Den 17 och 18 april stod Luther inför riksdagen. Han hade räknat med att få
förklara och diskutera sin uppfattning om
förhållandet mellan Gud och människa,
men därtill fick han inte tillstånd. Han
skulle i huvudsak besvara frågan, om han
tog tillbaka sina påståenden eller inte.
Efter en dags betänketid sa sig Luther
beredd att ta tillbaka sina skrifter, om han
blev överbevisad om, att han hade fel och
Bibeln hade rätt.
Först kl 18 den andra dagen blev han
hämtad till riksdagen och där var många
församlade som ville se om Luther verkligen skulle ta tillbaka allt han påstått. Så
många facklor brann, att Luther svettades
ymnigt, men hans röst var fast och tydlig.
Han kunde inte på grund av sitt samvete
förneka sina skrifter. Och han lär som
avslutning ha stammat: ”Här står jag och
kan inte annat”.
Den halsstarrige och kätterske
munken vägrade ändra sig och kyrkans
bannbulla skulle träda i kraft. Martin
Luther var rättslös!
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Luther “kidnappas”
Fortsättningen utspelar sig som vore det
en agentroman. Professorn blir kidnappad på vägen hem till Wittenberg!
En dag när resvagnen närmar sig Kursachsen, dyker plötsligt flera ryttare upp
beväpnade med armborst, drar Luther ut
ur vagnen och tvingar honom stiga upp
på en häst. Han värjer sig inte. Han
är nämligen invigd i händelseförloppet.
Hela planen är uttänkt och genomförd av
Luthers beskyddare, kurfurst Fredrik av
Sachsen.
Ryttarna väljer omvägar för att skaka
av sig eventuella förföljare och mot
kvällen kommer man fram till fästningen
Wartburg vid Eisenach, där den bannlyste
ska få skydd och ro. Samma kväll, den 25
maj, utfärdar Karl V “Ediktet i Worms”.
Ingen får hädanefter tala med eller ge
husrum till den bannlyste. Hans böcker
får inte köpas eller säljas utan skall brännas på bål. Den som ser honom skall
ta honom till fånga och ögonblickligen
överlämna honom till kejsaren. I praktiken innebar detta ett dödsstraff. Äntligen kunde kejsaren lämna fallet Luther
bakom sig och ägna sig åt turkar och
fransmän.
På Wartburg levde Martin Luther
incognito som Junker Jörg, lät håret
växa ut över tonsuren, anlade skägg och
hängde undan munkkåpan. Bara några
få invigda kände till hans identitet. Den
magre munken försågs med både mycken
och god mat av den omtänksamme kurfursten och hans kropphydda växte och
orsakade ofta både mag- och tarmproblem.
Plötsligt hade den bannlyste försvunnit från offentligheten. Folk trodde, att
han vid det numera bekanta överfallet
hade omkommit.

Reformationen
I sin ensamhet vände sig Luther till den
skrift som alltid betytt mest för honom:
Bibeln. På elva veckor översatte han
Nya Testamentet från den grekiska originaltexten till folkets eget språk, tyska!
Visserligen fanns redan ett par översättningar, men ingen är så nära det språk
som folk förstod. Som predikant hade
han lagt sig vinn om, att alltid tala så logiskt och enkelt så att folk begrep vad han
sa.
När hans Nya Testamente, utan översättarens namn, kom ut i september 1522
trycktes det i 3 000 exemplar. Inom
ett par dagar var alla slutsålda trots ett

de munkar och nunnor som tack vare
honom vågade befria sig och som också
på olika sätt fick praktisk hjälp. En av
dem var cicsterciensernunnan Katharina
von Bora, som på ett dramatisk sätt hade
flytt från sitt kloster.

högt pris. Luther själv avböjde honorar. Redan år 1533 hade 85 nya upplagor i minst 100 000 kommit ut. Och
år 1534 trycktes hela Bibeln i Luthers
översättning. I år har Deutsche Bibelgesellschaft hedrat reformatorn med en ny
utgåva av hans översättning.

I kurfurst Fredriks borg kunde Luther
känna sig trygg och i dennes område gällde inte Wormsediktet, då kurfurst Fredrik bett kejsaren om undantag. Om detta beviljades vet man inte,
men bannbullan tycks inte ha fått någon
genomslagskraft och redan på våren 1522
var Luther tillbaka i Wittenberg.

En rörelse – reformationen – uppstod.
Den spred sig mestadels fredligt och
samma år predikade evangeliska präster
i Nürnberg, Magdeburg och Hamburg.
Alltfler kurfurstar inte bara accepterade
det nya utan blev själva berörda.

Luther var ingen upprorsmakare, och
när det stora bondeupproret bröt ut i sydvästtyskland år 1525 och växte ut till
en massrörelse med våld och död, den
värsta i tysk historia, reagerade Martin
Luther kraftfullt, ställde sig på furstarnas och adelns sida och krävde av bönderna, att de skulle lyda överheten, då
det var furstarnas plikt att svara för
den bestående ordningen. En av hans
trognaste anhängare teologen Thomas
Müntzer blev besviken, då han tvärtemot
menade, att evangeliet manar till uppror
mot förtryckare. Han gick så långt att
han kallade sin forne vapenbroder ”Doktor Lögnare” och ställde sig i spetsen
för de upproriska bönderna. Efter slaget
vid Frankenhausen lät furstarna avrätta
honom och

Martin Luther
satte som ett varnande tecken upp huvudet på en påle.

Luther ingen pådrivare
På riksdagen 1529, där merparten av
representanterna var katoliker ville man
äntligen få slut på religionsbråket och
krävde, att Ediktet i Worms skulle åtlydas. Mot detta protesterade fem furstar
och 14 riksstäder med en ”Protestation”.
Därav alltså uttrycket protestanter.
Själv var Luther ingen pådrivare av
sin reformation utan rådde sina församlingar att söka evangeliska präster för att
på så sätt långsamt öka rörelsen. Själv
var han ju en ordets man och tog sig nu
an att utarbeta en tysk mässa samt nya
liturgier för nattvarden, dop och begravning och för att folk skulle få sjunga med
under gudstjänsterna författade han och
skrev musik till både psalmer och sånger.
”Vår Gud är oss en väldig borg” översattes till svenska redan 1536 av Olaus
Petri och ”Från himmelshöjd jag kommen är” blev en älskad svensk julpsalm. Som den pedagog han var, förtydligade han sin lära i två sammanfattningar:
Stora Katekesen avsedd för evangeliska
präster och Lilla Katekesen för husligt
bruk.
Klostrens upplösning var en av reformatorns viktiga idéer och många var
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Katharina von Bora

Avlägger sin munkdräkt
Den 9 oktober 1524 avlade augustinermunken för gott sin munkdräkt och
1525 ingick han äktenskap med Katarina
von Bora. Tidens store målare Lucas
Cranach d ä var bröllopsvittne och även
gudfar till äldste sonen Johannes, dessutom flitig porträttör av familjen Luther.
I hemmet samlades de många vännerna
till musik, sång och intressanta diskussioner. Katharina födde sex barn, var
praktisk och ekonomiskt begåvad, arbetade ständigt och fick av sin man det uppskattande smeknamnet Herr Käthe, då
hon klarade det mesta. Inte minst tyckte hon om att diskutera med vännen
och grannen professor Philipp Melanchton vid kvällarnas bordssamtal.
Luther har sin grav i domkyrkan i
Wittenberg och när de kejserliga trupperna inföll i Wittenberg i maj 1547, gav
Karl V order om att kättaren Luthers
grav skulle skonas. Kanske säger den
gesten mer än allt annat hur Luther hade
genomträngt våra sinnen.

Mind Control
Världen som måltavla
Pia Hellertz
Filosofie Doktor
Ända sedan urminnes tider har den
verkliga makten legat i konsten att kontrollera den stora massans sinnen. Med
radions och televisionens inträde i var
mans hem öppnades nya möjligheter till
psykologisk påverkan på ett sätt som
tidigare aldrig skådats. Med tiden har
metoderna förfinats och det är med den
senaste tekniken svårt att se skillnad på
vad som är verkligt och vad som skapats i
en studio eller på en dator. Mitt syfte med
den här artikeln som är den första av två
är att förmedla information från ett antal
källor om vad Mind control, d v s kontroll
över våra sinnen, handlar om och hur det
görs.

Barnay och Goebbels
Som propagandans skapare brukar
den judiske experten på Public Relations Edward Bernays.(1) omnämnas. En annan propagandaexpert var
nationalsocialister- nas propagandaminister Joseph Goebbels. De menade att
en lögn kan bli sanning om den upprepas nog många gånger. Ett aktuellt
exempel är lögnen att Ryssland hackade och påverkade presidentvalet i USA.
Både Bernays och Goebbels visste att
en skicklig propagandist har kontroll
över opinionen mot valda målgrupper,
oavsett om det gäller kön eller nationer.
En målgrupp för Bernays var amerikanska kvinnor. Som propagandist för den
amerikanska tobaksindustrin propagerade han för att kvinnor som rökte var
ett tecken på kvinnlig frigörelse. Han
kallade cigaretter för ”Frihetens facklor”, ”Torches of Freedom”. Goebbels å
sin sida lyckades få det tyska folket att bli
tjänare för det Tredje Riket. De neokonservativa i USA försöker nu med samma
sak mot den amerikanska befolkningen.

Mind control och propaganda
Det finns inget bra heltäckande ord för
”Mind control” på svenska. Det är ett begrepp som omfattar många faktorer och
dimensioner. Sektforskaren Steven Hassan har studerat Mind control inom destruktiva sekter och nämner följande in-

nehåll: tankekontroll, informationskontroll, känslokontroll, fysisk kontroll, tidskontroll och relationskontroll.(2) Andra författare använder begreppen ”sinneskontroll” eller ”medvetandekontroll”,
men de täcker inte fenomenet Mind control. För enkelhetens skull använder jag
begreppet Mind control även i min svenska text.
Men vad är Mind control? Det är
bland annat när en liten grupp oerhört
mäktiga män (och en och annan kvinna),
med hjälp av tidningar, TV, radio, m.m.
lyckas få oss att tro att det exempelvis
pågår en katastrofal global uppvärmning
av klimatet, så att planeten Jorden kanske
blir obeboelig i framtiden. Det är när
samma lilla grupp, som har olika namn
beroende på vem som benämner dem
– Makteliten, Illuminati, Cabal, Sionisterna, Judarna, Frimurarna, Bilderberggruppen, Council of Foreign Relations, Neocons, ”Enprocentaren”, m m –
fått oss att tro att president J F Kennedy
och Olof Palme och Anna Lindh blev
mördade av en ”ensam galning”. Det
är samma grupp som fått oss att tro att
Ivar Kreuger tog sitt eget liv. Det är
när samma grupp fått förvanska historien omkring WWI och WWII, spridit
lögner om att sex miljoner judar gasats
ihjäl och samtidigt kriminaliserat ifrågasättande och forskning om detta, samtidigt som de finansierat båda sidorna i
krigen och placerade Adolf Hitler vid
makten i Tyskland. Ja, det är den grupp
som dessutom skapade både kommunismen och nazismen och sionismen, ideologier som lyfter fram vikten av en stark
stat, central styrning av kollektivet och
kontroll över medborgarna.
Det är samma grupp som genomförde
en ”arbetarrevolution” i Sovjet år 1917
och påstod att de ”befriade” det ryska
folket från en diktator, tsaren, men istället
ersatte honom med ett skräckvälde under
de judiska bolsjevikerna, Lenin, Trotskij
m fl som kallade sig kommunister. Det
är samma grupp som genom propaganda
demoniserade Muammar al-Gaddafi och
attackerade Libyen år 2011 och därmed
förstörde Afrikas mest utvecklade land,
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som med hjälp av massmedias propaganda påstod att Saddam Hussein hade
massförstörelsevapen eller som beskriver
president Bashar al-Assad som en destruktiv diktator, som sprider giftgas över
sitt eget syriska folk, eller att lilla Vietnam utgjorde ett hot mot USA. Det är
samma grupp, denna maktelit, som nu
med hjälp av eget ägda massmedia demoniserar president Vladimir Putin och
Ryssland och påstår att han är världens
största fiende, när det egentligen är USA,
CIA och Israel, som med hjälp av NATO
hotar och omringar Rysslands gränser.
Det är samma maktgrupp som låg
bakom attacken mot World Trade Center
9/11 och som, med hjälp av massmedia,
påstår att det var Usama Bin Laden och
muslimska terrorister som låg bakom attackerna. Detta gav dem det amerikanska folkets ”tillåtelse” att börja kriget
mot ”terrorismen” och därmed attackera
ett antal muslimska länder för att bland
annat komma åt olja och andra naturresurser.(3)

New World Order
Jim Keith (2012) beskriver Mind control som en metod som används av Makteliten för att driva fram den nya världsordningen, New World Order, NWO.(4)
NWO är en plan för att utradera nationella gränser och regeringar med
syfte att skaffa sig total kontroll över
världen med hjälp av en världsregering,
en världsbank, en världsvaluta, en
världsmilitär, en världsreligion samt en
världsdomstol. Planen för att få tillstånd
NWO har planerats länge. Jim Keith
berättar om Herbert George Wells som
i sina böcker drog upp riktlinjer för en
världsregering.(5) Wells trodde inte att
”vanligt folk” kunde styra världsstaten.
De som styrde borde vara ”upplysta”,
”illuminerade”. Wells var medlem i en
grupp med nära koppling till den rörelse
som Adam Weishaupt grundade den 1
maj 1776, Illuminati.
Illuminati, Frimurarna och Skull &
Bones är grupper som nämns bakom
utvecklingen av NWO. Planen har senare

fått stöd av grupper som Council on
Foreign Relations, Trilaterala kommissionen, Romklubben, Tavistock Institute
och Bilderberggruppen, enligt Jim Keith.
The Scottish Rite of Freemasonry var
också en viktig aktör, framförallt när det
gällde eugenik, d v s rashygien och befolkningskontroll samt Mind control.
Daniel Estulin (2015) berättar att
Tavistock Institute under WWII var huvudkvarter för den brittiska arméns
psykologiska krigsbyrå och att de samarbetade med USA:s Armed Forces när
det gällde psykologisk krigföring.(6) Han
skriver att allt från ”den nya vänstern”,(7)
Watergate, Vietnamkriget, Pentagonpapperen, hippierörelsen, antikrigsrörelsen
och drog- och rock’n roll-kulturen var
planerade sociala ingenjörsprojekt från
Tavistock Institute för ”oligarkernas”
räkning. Oligarkerna är en grupp människor som menar sig ha släktlinjer som
gör dem utvalda att härska över massorna. James Preston (2016) menar att
dessa oligarkers agenda är att verka för
globalisering på väg mot New World Order, NWO. (8)
Den första gången som psykiatrin användes som ett medvetet vapen var enligt Daniel Estulin i Nazi-Tyskland, i
synnerhet kopplat till eugenetik. Nazisternas favoritteoretiker var psykiatrikerna, enligt Estulin. Den främste var
Dr John Rawlings Rees, som blev
en föregångare när det gällde psykologisk krigföring. Han utvecklade begreppet ”shock troops”, d v s ”trupper” av
psykologer och psykiatriker som skulle
kunna kontrollera och manipulera människor med hjälp av programmerad beteendemodifikation.
Nazisterna gav exempelvis order om
att producera billiga radioapparater för
hela populationen för att möjliggöra
”mass audience”, media för den stora
publiken, d v s massmedia. Det faktum att hela Tyskland samtidigt kunde
höra Hitlers röst och budskap gav Hitler
en enorm makt att påverka. Hans tal
var en av de allra första massmediahändelserna i historien enligt Daniel Estulin. Både Tavistock och Frankfurtskolan (9) studerande nazistpropagandan mycket noggrant och involverade
metoderna i sin forskning och sina experiment.

Redan år 1952 hade den amerikanska
regeringen aktivt engagerat sig i att
forska omkring extrasensorisk perception, ESP, för militär användning. Det
handlade enligt Dr Nick Begich (2006)
om telepati, utomkroppsliga resor (remote viewing) och andra parapsykologiska, mänskliga förmågor.(11) Det var
i huvudsak CIA som ägnade sig åt
dessa experiment. Dr Begich berättar
att forskningen om hjärnan har hållit på
i flera decennier. En intention var att
förbättra möjligheterna att lära sig saker,
i synnerhet för barn och vuxna med
inlärningssvårigheter, att behandla och
bota störningar i hjärnan och att påverka
känslor genom att påverka hjärnan.(12)
Ett av de tidigaste amerikanska projekten var Blue Bird, som senare blev
Artichoke och som i huvudsak använde
sig av hypnos och droger med syftet
att hitta sätt att förbättra förhörsmetoder och utveckla s k ”manchurian candidates”, som kunde aktiveras och kontrolleras med hjälp av hypnos och droger.
Idén med ”manchurian candidates” har
sina rötter hos forskaren Dr. George
Estabrooks som arbetade på Morton
Princes laboratorium på Harvard University på 1920-talet. Han trodde att man
kunde använda hypnos för att skapa multipla personligheter. Syftet var att skapa
”superspioner”.(13) År 1963 menade Dr
Estabrooks att han lyckats. Han sa: ”Det
här är inte science fiction, det är fakta.
Jag har gjort det!”.

Manipulering av mänskligheten

MKULTRA

Manipulering av våra sinnen har varit ett
intresseområde för militären ända sedan
Koreakriget på 1950-talet. Återvändande

År 1967 skapades MKULTRA inom ramen för CIA. MKULTRA var kodnamnet för ett hemligt Mind controlprogram

veteraner och krigsfångar visade ovanliga beteendeförändringar när det gäller
värderingar och personligheter. Man
fann att Nordkorea och deras kinesiska allierade hade använt metoder som
påverkat fångarna. Det kom att kallas
”brainwashing”, ”hjärntvätt”. Det inspirerade den amerikanska militären till
att själva börja forska och experimentera.
Begreppet ”hjärntvätt” lanserades av
den amerikanske journalisten Edward
Hunters (Wächter, 1965) (10). Begreppet är en direkt översättning av det kinesiska ordet ”hsi-nao”. Det handlar både
om att påverka motståndare och att utbilda sina egna, både tankekontroll och
beteendekontroll.

CIA och hjärnforskning
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inom CIA. Det inleddes år 1953 av Allen
Dulles. Ett syfte var att utveckla en
sanningsdrog som kunde användas vid
förhör av misstänkta sovjetspioner under
det kalla kriget. Det var en fortsättning på
den forskning som bedrevs under WWII
där man använde hypnos och primitiva
droger. Forskningen började redan år
1947 och hade fokus på att identifiera
och testa effektiviteten hos droger, exempelvis LSD.
Det finns de som menar att programmet avslutades efter Koreakriget
– Stephan Lendman (2010).(14) Det
verkar dock ha fortsatt under andra namn,
bland annat Project Bluebird.
Man
ville undersöka mänskliga beteenden
som påverkats av psykedeliska och hallucinogena droger, elchocker, strålning,
paramilitära tekniker, grafologi (15) samt
psykologiska, sociologiska och antropologiska metoder. Det var ett brett forskningsområde för att försöka hitta sätt som
fungerade, vare sig de var lagliga eller
inte och studierna gjordes både på personer som var omedvetna och på dem
som anmält sig ”frivilligt”. Frivilligheten
kan ifrågasättas med tanke på de personer
som blev försökspersoner.
Stanley Gottlieb, chefen för MKULTRA, anställdes för att leda forskningen omkring gifter som kunde användas
för att mörda politiska motståndare, för
förhör av spioner samt för Mind controltekniker.

Operation Paperclip
Max Spiers berättar (16) att omkring
9 000 nazistiska forskare genom Operation Paperclip blev överförda till Storbritannien och Tavistock Institute samt till
amerikanska Stanford Research Institute
efter WWII och de blev mycket involverade i arbetet med Mind control.
Max Spiers har själv utsatts för Mind
control från barnsben – dels genom sexuella övergrepp, dels andra traumatiska
upplevelser. När han var 31 år ”vaknade”
han upp och började minnas. Det är flera
Mind controloffer som berättar att de börjat minnas vid 30 års ålder. Något händer i hjärnan vid den åldern. Det var inte
ovanligt att Mind controloffren då mördades, bland annat i satanistiska ritualer
och i offerceremonier för att undvika att
de avslöjar (O’Brien & Phillips, 1995)
(17).
Bilden av kartad är hämtad från artikeln ”Cold War, Today, Tomorrow,
Every Day Till the End of the World” av
William Blum.

Figure 1: Bilden av kartan är hämtad från artikeln ”Cold War, Today, Tomorrow, Every Day Till the End of the World” av William
Blum.

Falska diagnoser

Hypnos och Mind control

Max Spiers berättar att han tvingades
delta i ett program som ”Big Pharma”,
d v s läkemedelsindustrin, i samarbete
med nazistiska forskare hade utarbetat
för att förhindra att offer för Mind control
skulle minnas vad de varit med om och
berätta. Han berättar om ”False memoryfoundation”, en organisation som arbetade med falska terapeuter och psykiatriker vars syfte var att övertyga offren
om att det de påstår sig minnas, är illusioner och falska minnen. Förövarna
manipulerar offren så att de besöker en
psykiatriker och mutar psykiatrikern att
ställa en falsk diagnos. I och med det
har offret blivit stämplat som instabil,
psykiskt sjuk eller inkompetent. Detta
får den olyckliga konsekvensen att en
person förlorar sina mänskliga rättigheter
och skapade ”syntetiska minnen”, d v s
falska minnen som inte kunde skiljas
ut från sanna minnen. Man använde
LSD och andra droger, ”hjärntvätt”, sensorisk deprivation, som innebär att man
tar bort alla sinnesintryck, samt hypnos
och många andra Mind controltekniker
ända fram till år 1976 när amerikanska
senaten började undersöka frågan. Nick
Begich (2006) berättar att man då ändrade namnen på programmen men att
experimenten fortsatte. En absolut vidrig
situation måste vara när en plågad TI, en
”Target Individual”, försöker berätta för
nära och kära och/eller för professionella
inom sjuk- och psykvården – och ingen
tror henne eller honom. Det är exakt det
som hänt och händer, om och om igen.

Dr G H Estabrooks (1971) arbetade inom
den militära underrättelsetjänsten under
och efer WWII. Han skriver att det
mest fascinerande men också det farligaste med hypnos är dess tillämpningsmöjligheter inom den militära underrättelsetjänsten. Han har bland annat formulerat riktlinjer för de tekniker som användes av USA under de två världskrigen.
Kommunikation i krigstid är ett problem. Koder kan avslöjas. En professionell spion bör inte kunna köpas. Även om spionen är lojal så är
hans bedömningsförmåga ett område för
diskussion. En ”hypnotiserad kurir” kan
innebära en unik möjlighet vid informationsförmedling. Dr Estabrooks förberedde många kurirer för detta under
WWII. I del 2 av denna artikel kommer jag att berätta om Cathy O’Brien
som programmerades av MKULTRA för
att fungera både som sexslav och som
förmedlare av hemlig information.
Dr Estabrooks berättar om några
framgångsrika exempel där han använde
hypnos och signaler som triggade informationsförmedlingen. Efter informationsöverföringen har kuriren inga medvetna
minnen av vad han/hon förmedlat eller
vad som hänt. Dr Estabrooks fann att systemet var absolut ”idiotsäkert”. Informationen blir ”inlåst” i det undermedvetna
och kan bara lockas fram av de personer
som har ”kombinationen”, den s k triggern, som kunde låsa upp. Dr Estabrooks
berättar också hur han med hjälp av hypnos splittrade en mans personlighet till
två personligheter, Jones A och Jones B.
Jones A var en normalt arbetande marin7

soldat, som med hjälp av hypnosen blev
Jones B, en kommunist som var så övertygande att han accepterades av kommunistceller. Genom att kommunicera med
Jones B fick Dr Estabrooks direktinformation från kommunistlägret. Det gick
bra till dess att kommunisterna började
misstänka att nåt inte stod rätt till och de
använde själva samma trick senare.
Genom att träna spionerna i självhypnos och självsuggestioner kunde de
dessutom klara av alla test de utsattes för.
De kunde kontrollera sina hjärtslag och
bedöva sig själva så de kunde stå emot
elektriska chocker och tortyr.
Glenn Krawczyk (1993) skriver att
med hjälp av EDOM, Electronic Dissolution of Memory är det möjligt att sudda
ut minnet hos en människa med distansteknik, vilket innebär att en period av
”förlorad tid” uppstår.(18) Man kan till
och med manipuleras till att glömma sin
glömska.

Hjärnimplantat
Enligt Rauni-Leena Luukanen-Kilde
(2000) skedde det första hjärnimplantatet
år 1974 i staten Ohio i USA, men även i
Stockholm.(19) Hon berättar att på 1970talet så kunde man fortfarande se hjärnimplantaten vid röntgen och de var då
1 cm stora. Sedan dess har de successivt blivit mindre och mindre. Idag är
de ”tillräckligt små för att sättas in i
nacken eller i ryggen, men även intravenöst på olika ställen på kroppen under
en operation”, skriver hon. ”Idag är det i
det närmaste omöjligt att upptäcka eller
avlägsna dem”.
Rauni-Leena Luukanen-Kilde menar
att det i princip är tekniskt möjligt att in-

jicera varje nyfödd baby med ett sådant
mikrochip, vilket sen kan fungera som
identifiering av personen under resten
av livet. Rauni-Leena Luukanen-Kilde
skriver att hjärnelektroder sattes in i
hjärnan på nyfödda bebisar redan år
1946 utan att deras föräldrar fick veta
detta.(20)
Hon berättar att tekniken sammanlänkar människornas hjärnor via de inplanterade mikrochipsen med satelliter
som har kontakt med markbaserade superdatorer. Det låter så ohyggligt skrämmande att det är svårt att tro att det är
sant, men Luuka- nen-Kilde är inte ensam om att förmedla informationen.

USA:s långa historia av mänskliga experiment
Dr Jose Delgado hade forskat om hjärnan sen år 1952. Han utvecklade den
trådlösa tekniken med hjälp av implantat som kunde påverkas med fjärrkontroll. Genom att ändra frekvenser, pulsfrekvenser och vågformer på försökspersonen kunde han ändra deras tänkande
och deras känslor. Dr Delgado blev
känd för att ha fjärrstyrt en tjur genom
att ha inplanterat en mottagare i tjurens
hjärna så att han kunde styra tjuren med
en fjärrkontroll, något som visas på en
videosnutt på Youtube.(21)
Redan under 1950- och 60-talen satte
man in elektriska implantat i hjärnan
hos människor och djur, speciellt i USA,
för att undersöka beteendeförändringar
m m James Preston (2016) menar att
den utvecklingsnivå som Mind controltekniken står på idag är långt mer
avancerad än vi kan ana.(22) Efter händelsen i Roswell år 1947, med ett
kraschat UFO, har tekniken tagit en mer
olycksbådande utveckling, enligt Preston.(23)
Preston menar att teknikerna har lett
till att ”de onda Cabal”, d v s makteliten i
världen, fått makten över USA:s regering
och många andra regeringar i världen.
Han skriver till och med att ”vissa insiders påstår att tekniken inte har sina rötter
på Jorden”. Ja, vad vet vi?
En extremt bisarr forskare var läkaren
och psykiatrikern Ewen Cameron vid
McGill University i Montréal i Kanada.
Han kunde exempelvis hålla människor
sovande i flera veckor, ge dem stora doser
med elchocker och droger. Cameron
trodde att han kunde ”spränga” hjärnan och därmed tömma den på personligheten och därefter bygga upp en ny
personlighet. Hans galna experiment gav

dock CIA kunskaper som de fortsatte att
använda och Dr Cameron fick stöd och
uppmärksamhet, bland annat för CIA:s
tvåstegs tortyrprocess som innebar sensorisk deprivation följt av överbelastning
av hjärnan. För de Mind controloffer som
skickades till Dr Cameron var det en resa
till helvetet.

möjligt att se in i våra hem. Våra mobiler
kan avlyssnas även om de är avstängda,
något som Edward Snowden avslöjade.
Det finns även teknik som gör att man
kan se igenom människors kläder för att
söka efter gömda vapen eller droger.

Psykoterrorism

Det digitala elektriska ”Echelon Meter”,
ett PLC-system från Televent Company,
håller på att installeras i varje hus i
Sverige och i flera andra länder under
maskeringen att det kommer att göra
det lättare att läsa av konsumtionen av
elektricitet genom Internet direkt från
elmätaren.
En artikelförfattare (26) menar
att Sverige, Finland och de övriga
nordiska länderna alltid har varit ”en
lek- och experimentgrund för NWO innan man inför detsamma inom resten
av deras domäner”.
Echelon är
enligt Wikipedia det hittills största
informations-, insamlings- och övervakningsnätverk som är känt. Echelon
kontrolleras främst av USA och Storbritannien, men det finns ”stationer” i andra
länder, som Australien, Nya Zeeland och
Kanada m fl. Echelon fångar in satellitoch radiosändningar, telefonsamtal, fax,
e-post etc.(27) Alla behöver elektricitet,
banker, polisen, sjukhus, alla företag, och
det finns varken brandvägg eller antivirus
för Internetelen. Genom tekniken är alla
hus kopplade till Internet.
Sverige har enligt den anonyme artikelförfattaren blivit ett av de viktigaste
länderna i världen militärt genom LOIS,
NATO:s vapentester och geografi.

Begreppet ”psykoterrorism” myntades av
den ryske författaren N Anisimog vid
Moscow Anti-Psychotronic Center.(24)
Han menar att psykotroniska vapen kan
användas för att ta bort information från
en persons hjärna och placera in annan
information. Samtidigt tror personen
att det är deras egen information. Det
systemet kan användas för att framkalla
hallucinationer, sjukdomar, mutationer i
hjärnans celler, zombifiering och även
dödsfall.(25)
Nick Begich menar i en bok han skrev
2006 att forskare försöker använda sig av
”utomjordiska kidnappningar” i laboratorier. Experimenten utförs av professor
Michael Persinger, som är neurofysiker.
Dr Persinger har arbetat på en teori som
kopplar samman ”inte bara UFOs och
jord- bävningar, utan också kraftfulla
elektromagnetiska fält med paranormala
förklaringar när det gäller ovanlig aktivitet i hjärnan” (Begich, 2006, s. 85).

Övervakningsteknologi
Det är möjligt idag att följa en människas rörelser med hjälp av mobiltelefoner på grund av de antenntorn som
finns överallt. De kan användas för att
söka upp en viss person och sända signaler som kan attackera bara en enda person. Mikrokameror är uppsatta på många
ställen. Det officiella syftet är att ha kontroll på kriminella aktiviteter. Nick Begich menar att detta i framtiden kommer att leda till total kontroll över hela
länder. Den infrastruktur som möjliggör
tekniken för den totala kontrollen av individer består av satelliter, antenner, radar
och mobiltelefonmaster. Ofta är antennerna kamouflerade, exempelvis gömda
inuti en vägg. Den mesta radarutrustningen finns på militärbaser.
Sofistikerade datorprogram utvecklas
som kan avläsa kroppsspråk. Begish
skrev sin bok 2006 så frågan är om inte
det redan nu, år 2017, 11 år efter bokens
tillkomst, är en realitet? Det går att titta
in i privata hem med hjälp av infraröda
kameror. Vi vet att datorer, mobiler och
TV-apparater har kameror som gör det
8

ECHELON ser och hör allt

Människor som försökskaniner
Både djur och människor används som
försökskaniner, skrämmande ofta människor som inte gett sitt medgivande.
Ofta valdes soldater, fångar eller hemlösa, fattiga och utslagna, men även
helt vanliga medborgare, som omedvetet
utsattes för livsomvälvande experiment.
De blev måltavlor s k Targeted Individuals, TI. Jag kommer i del 2 av min artikel, som publiceras i DSM nr 1/2018,
att berätta om några exempel.
Man har identifierat hundratals experiment med tusentals människor som utsatts för radiologiska, kemiska och biologiska tester utan att vara medvetna om det
eller har gett sitt samtycke. Det handlade
om strålning, om nervmedel, om biologiska medel, om droger, LSD m.m. Experimenten genomfördes dessutom ofta i
hemlighet.

Under kalla kriget användes omkring
en halv miljon människor för dessa
strålnings-, biologiska och kemiska experiment vilka finansierades av regeringen, berättar Nick Begich (2006) och
refererar till många studier. Han berättar att spädbarn användes för att testa
vacciner mot difteri och kikhosta under
flera decennier efter WWII.(28) Arjun
Walia (2013) berättar att den amerikanska regeringen under president Bill Clinton bad om ursäkt för att man använt
människor som försökspersoner inom
MKULTRA-programmet.
(29) Walia menar att Clintons ursäkt
syftar till att få människor att tro att
forskningen om manipulering av människor tillhör det förgångna.

Strålning
På 1960- och 1970-talet skrev man i nyheterna om att den amerikanska ambassaden i Moskva strålades. Även så sent
som år 1983 skrev man om det. Enligt Dr Begich blev det aldrig klarlagt
vad som hänt eftersom all dokumentation var sekretessbelagd. Dock berättar
Jim Keith att det omkring 1960 upptäcktes höga nivåer av elektromagnetisk
strålning vid den amerikanska ambassaden i Moskva. En hypotes var att man
ville aktivera elektronisk teknik som var
gömd inne på ambassaden. En annan hypotes var att strålningen avsåg att störa
de anställda på ambassaden. Många av
de anställda blev sjuka i olika former av
cancer under den här tiden.
En författare, Alex Constantine, avslöjade senare att CIA, istället för att varna
personalen om vad som var på gång,
valde att studera effekterna av bestrålningen. Det avslöjades senare att strålningen
kom från ett skjul mitt emot ambassaden.

HAARP-systemet
Sovjet utvecklade det som kom att kallas
för ”Woodpecker”, eftersom ljudet lät
som en hackspett. USA utvecklade sitt
HAARP- system och menade att det användes för att kommunicera bättre med
ubåtar.
HAARP står för High Frequency Active Auroral Research Program. En annan officiell förklaring är att HAARP
är ett forskningsprogram för studier av
jonosfären och vädret på hög höjd.
Många menar dock att det är andra syften
som är minst lika viktiga, exempelvis
att aktivt påverka vädret. Vädervapnet har sedan 1970-talet haft förödande

konsekvenser för exempelvis livsmedelsproduktionen. (30)
MKULTRA-programmet började under 1950-talet, men det var inte förrän
på 1970-talet när The Freedom of Information Act (lagen om informationsfrihet)(31) avslöjade tusentals dokument
som berättade om MKULTRA och dess
verksamhet. Flera källor tror inte att experimenten har avslutats.

”Guds röst”
”Guds röst” är en del av ett bredare
vapenutbud som kallas OIW – Offensive Information Warfare. Robert Duncan, visselblåsare, avslöjar i en intervju med Makia Freeman (2017c)(32) hur
varje enskild person kan kartläggas av
den militära säkerhetstjänsten, eftersom
varje människa har en unik resonanssignatur. Han berättar att han arbetade med
ett tankevapen som kallas ömsom ”Voice
to Skull”, ömsom ”Voice of God”, ”Guds
röst”. Det har fyra olika tekniker som kan
skapa röster i människornas huvuden.
Efter det att en person utsatts för ”Guds
röst” kan de lätt påverkas genom NLP,
Neuro Linguistic Programming-tekniker,
eftersom deras tankeprocesser har blivit
omkopplade.
Röstvapnet användes i Irakkriget mot
de irakiska soldaterna. Röster hördes i
deras hjärnor vilka beordrade dem att ge
upp. Rösterna sa ungefär ”Släpp dina
vapen, det är Allah som talar”.
Robert Duncan avslöjar också att
drömmar kan hackas. Detta är speciellt
skrämmande. eftersom människor tror att
drömmar är deras privata skapelser. Han
skriver att han inte kan säga vilken organisation som ansvarar för att projicera
dem. Men en bra gissning skulle vara
DARPA - Defense Advanced Research
Projects Agency – som bland annat driver
transhumanismagendan.

”Gangstalking”
Makia Freeman (2017c) berättar i en innehållsrik artikel om den fruktansvärda
elektromagnetiska tekniken som används
för kontroll av människors tänkande,
kännande och handlande.(33) I artikeln
berättar hon vad en visselblåsare, Bryan
Kofron, som tidigare arbetade inom ett
säkerhetsbolag som specialist, avslöjar i
ett par videor.(34) Han slutade på grund
av sin avsky när han insåg vad man använde tekniken till – att utöva total kontroll av individer.
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Efter avhoppet blev han själv utsatt för det som kallas “gangstalking”,
gängförföljelse, en skrämmande metod
som verkar ha blivit allt vanligare.
Det innebär att två eller flera personer,
”sociopater och psykopater”, attackerar
en eller flera personer med elektriska
trakasserier, förföljelse m m (35) Kofron
menar att det är psykopater, som inte har
några skrupler och ingen empatisk förmåga när det gäller de skador som de
åstadkommer, som experimenterar med
tekniken.

”Kanalisering”
Glenn Krawczyk (1993) konstaterar att
det är intressant att iaktta att de personer
som anser sig kunna kanalisera väsen
från den andliga världen har ökat snabbt
sen den här typen av forskning startade.(36) Det är också märkbart hur lika
dessa kanaliserade budskap är, oavsett
vilken ”entitet” man påstår sig kanalisera. Det handlar vanligtvis om ”gudomlig vägledning”.
Författaren ger rådet ”att varje enskild person som granskar innehållet
i den ’kanaliserade informationen’ bör
vara vaksam och kritiskt bedöma huruvida meddelandet som de ’tar emot’ innebär att det ger empowerment (i ickeegoistisk mening) eller om det syftar till
att påminna om tankemönster som är
fördelaktiga för New World Order”. De
som forskar inom området ”channeling”,
kanalisering, gör klokt i att ha detta i
beaktande, betonar Krawczyk.
Glenn Krawczyk menar också att
man med denna typ av inhumana tekniker
skapar extremistgrupper via satelliter i
många länder i Asien, Afrika, Europa och
Latinamerika. Det riktigt otäcka är att de
personer som styr dessa aktiviteter själva
kan vara programmerade utan att de är
medvetna om det.

DNA-resonans
Bryan Kofron (2017) varnar för samma
saker som Robert Duncan varnat för, d v s
att de tekniker som utvecklats innebär att
det går att göra individspecifika attacker
med hjälp av DNA. Strävan nu är att
skapa en världsomfattande databank för
DNA.
Det är ingen tillfällighet att Amazon
och Google tävlar om att så snart de
kan, tillsammans med Microsoft, IBM
och andra företag, samla in en global
DNA-databas. Ett sätt är att företag
luras att lämna ifrån sig DNA på sin
personal, genom att de exempelvis vid

en anställningsintervju informeras om att
man måste göra ett drogtest. I samband med det tas också DNA-prov som
sen samlas i Amazons spirande DNAbas. Miljontals amerikaner har fått sina
DNA stulna utan att de vet om det.

Privata säkerhetsbolag
Bryan Kofron varnar för den alarmerande
trenden i USA med ökningen av säkerhetsbolagen, som vanligtvis anställer f d
militärer och säkerhetsagenter. Användningen av det amerikanska militärindustriella komplexet är numera totalt utanför all kontroll, menar han.(37) Kulturen
inom dessa företag är mycket ohälsosam.
De personer som stiger i graderna inom
företagen är beredda att använda Mind
control på oskyldiga offer. De utlovas belöningar som pengar, makt, kvinnor, sex, kontakter, status, medlemskap i
klubbar, m m om de gör vad de ombeds
att göra. Om de har ett starkt samvete
och vägrar kommer de att få sparken, bli
utstötta, hotade och till och med bli Targeted Individuals, TI, själva.
Bryan Kofron menar att dessa styrs
av det inneboende behovet av att ”höra
till”. Dessutom får de veta att de står
på ”rätt sida” och att TIs står på ”fel
sida”. Det är en ”maktkult” som styr, enligt Kofron.

Sverige och Mind control
Vid slutet av 50-talet var Sverige bland de
ledande inom forskningen inom MKULTRA .(38) Sverige låg före länder som
Kanada, England, Sovjet och DDR som
alla hade gjort liknande experiment på
sina egna medborgare. Endast USA var
steget före när det gällde forskning inom
MKULTRA om Mind Control.

Läkare i Sverige har placerat hjärntransmitters i huvudet på bedövade patienter utan deras medgivande eller vetskap i över 50 år. Det lär finnas bevis för
att Södersjukhuset, Karolinska sjukhuset,
Nacka sjukhus och Sjukhuset i Sundsvall
har inplanterat transmitters utan tilllåtelse på flera av sina patienter under
flera decennier. Svenska myndigheter
förnekar existensen av hjärntransmitters.
De patienter som påstår det riskerar att bli
tvångsintagna på mentalsjukhus med diagnosen psykisk sjukdom, schizofreni.
I Sverige gav statsminister Olof
Palme tillstånd år 1973 till att man
satte in implantat hos fångar och Datainspektionens f d chef Jan Freese påstod
att patienterna på åldringssjukhem hade
blivit implanterade redan vid mitten av
1980-talet. Tekniken finns beskriven
i den svenska rapporten SOU 1972:47
”Data och integritet” betänkande avgivet
av Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén. (39)
Robert Näslund (2013), som själv
sedan många år har varit utsatt för Mind
control, berättar i en artikel att Karolinska Institutet och Sachsska barnsjukhuset
tidigt experimenterade med hjärnimplantat.(40) Kirurger på Karolinska sjukhuset
inplanterade elektroder i hjärnorna på
ovetande offer, vilka sedan kom att utnyttjas som forskningsobjekt under hela deras livstid. Karolinska Institutet producerade miniatyriserade transmitters som
lätt kunde inplanteras i människan genom
näskanalerna, enligt Robert Näslund. På
Sachsska Barnsjukhuset tryckte ledande
läkare in elektroder i nyföddas hjärnor för
livslånga experiment, enligt Näslund.
Vid KTH, Kungliga Tekniska
Högskolan, i Stockholm hade profes-
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sor Lars Zetterberg utbildats av FOA,
Försvarets Forskningsanstalt (idag FOI,
Totalförsvarets Forskningsinstitut) och
under 1960-talet kom han in i projektet, enligt Robert Näslund. Zetterberg
skrev i en rapport att halva personalen
blev delaktiga i hjärnprogrammet, som
handlade om att studera hjärnvågor och
deras relation till sinnesfunktioner och
tänkande, men även att skapa nya experimentella hjärnvågor. Forskningen
ingick i ett teknopolitiskt projekt som
avsåg att inlemma alla medborgare i superdatorsystem för kontroll, forskning
och hjärnexperiment.

Avslutningsvis
I den här artikeln har jag försökt berätta
om den forskning och de experiment som
pågått och pågår i världen inom området
manipulering av mänskligheten. Det är
ett enormt omfattande material som jag
försökt sammanfatta, även om jag inte
kunnat ta med allt jag läst. Fokus har i
huvudsak varit världen som måltavla.
I del 2 av artikeln, som publiceras i
DSM nr 1/2018, kommer fokus att ligga
på experiment med Mind control med individen som måltavla. Jag kommer att
berätta om personer som överlevt och
som orkar och vågar gå ut och avslöja
och berätta om sina otroligt svåra liv på
grund av att de blivit offer för forskning
om Mind control. De flesta forskare, visselblåsare, författare och offer för Mind
control betonar vikten av att vi blir medvetna om tekniken och skaffar oss kunskaper om vad som pågår. De menar att
”Kunskap är vårt enda försvar mot Mind
control”.
I artiken anges 40 referenser (xx)
vilka hittas i orginaltidningen.

Två bokanmälningar

Lasse Wilhelmson är född den 7 maj
1941 i Stockholm, men har bott större
delen av sitt liv i Täby kommun. Han
har fem vuxna barn och ett växande antal
barnbarn. Lasse har en judisk släktbakgrund genom sin mor och släkt i Israel,
Sverige och USA. I början av 1960-talet
bodde han några år i Israel.
Han har arbetat som forskare och
lärare i pedagogik på Stockholms universitet, med fördelning av medel för
pedagogisk forskning på f d Skolöverstyrelsen, som utbildare och konsult med
främst förändringsarbete inom organisationer samt utvärderings- och jämställdhetsfrågor på f d Statens Institut för Personalutveckling (SIPU). Han har även arbetat som egen företagare inom dessa
områden.
Han avslutade sitt yrkesverksamma
liv med arbete med barn med särskilda

behov och som träslöjdslärare i Akalla.
Lasse har förtjänstmedaljer från såväl
statlig som kommunal tjänst, det senare
som förtroendevald.

Lasse var med om att bygga upp och
leda Vietnamrörelsen i Sverige och har
en mycket lång erfarenhet av fackligt arbete i Statstjänstemannaförbundet (ST),
kommunalpolitiskt arbete (Täbypartiet),
samt föreningsarbete i övrigt på ledande
nivåer. På 2000-talet har han också arbetat i Judar för en Israelisk/Palestinsk
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Fred (JIPF), i Folket i Bild kulturfront
(FiB/k) och med solidaritetsarbete för
Irak och Palestina.
Lasse var ett barn av 68-rörelsen.
Men det var först på 2000-talet som han
började engagera sig aktivt i Palestinafrågan, ett arbete som efterhand ledde fram
till en personlig uppgörelse med sin judiska identitet och ideologier överhuvudtaget. I dag ser han sig som en oberoende
humanist och sanningssökare.
För mig har det varit roligt att läsa
dessa två artikelsamlingar ty med min
bakgrund som Doggerlandättling har jag
kommit till samma slutsatser som Lasse.
Detta indikerar att sanningen inte är relativ – den är absolut. Det finns endast en och endast en sanning och sen får
kopieringsmaskinen säga vad han vill.
Mikael Möller

Dödsfall
efter "Palmemordet"
Fredrik Algernon: Sjöofficer
och
krigsmaterielinspektör
utredare
vid Boforsaffären. Knuffad framför ett tunnelbanetåg – död januari
15,1987.
Elias Bengtsson: Olof Palmes privata
läkare sedan många år nekades obducentes, Kari Ormstad, obduktionsprotokoll av Kari Omstad och
polisen. – död 1997 (sannolikt
mord)
Gunnar Berg: Advokat. Någon som
enligt Bernt Carlsson visste sanningen om Palmemordet. Dog
oförklarat 1997.
Klas Bergenstrand: Chef SÄPO, dog
av plötslig hjärtattack några dagar
efter ett samtal med författaren Anders Jallai.
Bernt Carlsson: biträdande
generalsekreterare i FN och FNkommissionär för Namibia. Han
befann sig ombord på Pan Am
Flight 103 när planet plötsligt
sprängdes ovanför Lockerbie,
Skottland. Han hade information
han ville gör allmän.
Lars Christiansson: Poliskommissarie
som körde Lisbet Palme till Sabbatsbergs sjukhus efter skjutningen. Dog av hjärtproblem 1993.
Kände sig orolig.
Rolf Dahlgren: Polisinspektör
och
Holmérs privatchafför. Informerade Jerry Martinger, riksdagsman,

om Holmérs aktiviteter på mordnatten. Dog oförklarat 1994.
Jan Forsström: Rättschefen i statsrådsberedningen . Dog plötsligt i februari 1986.
Hans Holmér: Länspolismästare och
spaningsledare. "Sanningen om
Palmemordet skulle skaka Sverige
i dess grundvalar" Hans Holmér i
en DN-intervju 1986. Dog i samband med att han började skriva
sina memoarer, 2002.
Wincent Lange Chef
Brottstekniska
Roteln. Ansvarig för brottsplatsundersökningen.
Hävdade att
kulan placerats ut på platsen efter
mordet. Han dog oväntat 2005.
Kjell Larsson: Statssekreterare.
plötsligt 2002.

Dog

Carl Lidbom: Ambassador and SÄPO
researcher. Discovered shot dead
with head wound in 2004, an event
that has never got reasonable attention.
Lennart Lindström: Ägare och publicist av helgtidningarna Helgbladet
och Helgens Nyheter. Publicerade artiklar som ansågs känsliga
avseende palmemordet. Hittades
drunknad utanför Djursholm vintern 1990.
Gustav Petrén: Regeringsråd och Medborgarrättsrörelsens grundare och
förste ordförande.Dog plötsligt
efter ett tal på en Rotarylunch i
Ängelholm, 1990.

Fritz Pettersson: Känd som en seriös
privatspanare. Dog plötsligt, 2000,
var tiden före dödsfallet aktiv och
vid god hälsa
Bo Ståhl: Innehavaren av ett antikvariatet på Kungsholmen.
Han
hade breda kontakter inom extremhögern och bekanta inom säkerhetspolisen. Det var från Säpo
han sade sig ha fått tipset om
att man kände till att Olof Palme
skulle dödas före den planerade resan till Moskva. Hittades död i affären 1989. Hjärtattack?
Roland Ståhl: Polisöverindendent. Kritisk mot utredningen. Dog plötsligt
år 2000 i cancer. Ingen nära honom
visste att han hade cancer.
Milan Valverius: Chef för statens
rättsläkarstation, Karolinska institutet. Utförde obduktionen på
en kropp som påstods vara Palmes.
Han kände dock inte igen Palme
och sa dessutom att någon hade
"manipulerat" kroppen. Valverius
och hans fru dog båda samtidigt
1994. Dödsorsak påstås vara självmord via förgiftning.
Denna lista kan utvidgas med många
fler. Det är möjligt att någon/några i listan dog naturligt.
Men är det inte märkligt att så många
nyckelpersoner dör plötsligt/mystiskt.
Bara några av dessa dödsfall är nog
för att betvivla att Sverige är en rättsstat.

För den som gillar att rota i mystiska saker så finns det en uppsjö med information och olika teorier
på nätet. En början kan vara att läsa obduktionsprotokollet1 . En mer fyllig inledning är att läsa boken
Statskupp i slow motion2 av Ole Dammegard. Denne sanningssökares motto är
”Det finns många mörka områden i världen som påverkar oss utan vi har en aning om
det. Det är dolda händelser som det inte är meningen att någon ska se eller förstå. Jag
vill vara ett ljus, en strålkastare som lyser rakt in i det mörkaste hörnet och avslöjar vad
som finns där.”

1 http://www.politiskamord.com/obduktion_krantz.pdf
2 https://www.lightonconspiracies.com/statskupp-i-slowmotion/
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Prenumerera!
Som mottagare av denna trycksak
erbjuds du att prenumerera på DSM
till förmånspriset 190 kronor.
Prenumerationen gäller hela året 2018.
Ordinarie prenumerationsavgift är 320 kronor.
Vad du nu har att göra är att betala 190 kronor
Det gör du genom att sätta in pengarna på
DSM:s postgiro 18 02 40-4
alternativt bankgiro 5296-8070

Och glöm inte:

SPRID KUNSKAPEN OM DSM

Historien – krigens historia – skrivs av segraren. Så har det varit
i alla tider. Därför är boken “Hellstorm” en bok som skiljer ut sig
från allt som skrivits om Andra Världskriget.
Här berättas för första gången på mer än 70 år Andra
Världskrigets historia utifrån förlorarens perspektiv. Det är en
berättelse som bygger på många års research. Det författaren –
Thomas Goodrich – skildrar är en verklighet av det mest ohyggliga
slag.
Vi är skyldiga de drabbade att ta del av allt det fruktansvärda de
fick utstå. Därför är denna bok så viktig.
Köp boken på hellstorm.nu genom att överföra 250 kronor till Vattenkällans
bankkonto 56940748024. Glöm inte namn i meddelanderutan och att skicka
epost med namn och adress till hellstorm@protonmail.ch

