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Förord
Nedanstående utdrag ur boken ”I händerna på en blodsofferkult”, framlägger ex-
tremt  ovanliga  kopplingar  avseende  Olof  Palmes  familj,  både  på  faderns  och 
moderns sida. Frågan som läsaren bör ställa sig, är om det är tillfälligheter som gör 
att en enda kryptojudisk familjs medlemmar, dels utbildar Hitlers främsta rasideolog 
och andra toppnazister, dels tillhandahåller chefsjurist för det mäktigaste industri-
konglomeratet bakom nazisterna, dels bildar kommunistpartiet i England och med-
verkar till samma sak i Indien, dels förestår den klubb i England ur vilken de fyra 
ökända KGB-spionerna* hade sitt ursprung, dels placerar en av sina kvinnor som 
den kanske mäktigaste individen inom det finska kommunistpartiet och slutligen, 
lyckas landa en av sina medlemmar på statsministerposten i Sverige? Eftersom det 
är  väl  känt  inom bl.a.  frimureriet,  spionvärlden och även från politiken,  att  dess 
utövare gärna låter sitt värv gå i arv till barnen (nepotism), bör vi också fråga oss 
om Olof Palme av egen kraft tog sig fram till toppositionen i svensk politik, eller om 
han sedan decennier, el. kanske t.o.m. långt före sin födsel, var destinerad att inta 
statsministerposten, för att där utföra sitt samhällsdestruktiva värv?
* ´The Cambridge four´ (de fyra från Cambridge) bestod av Kim Philby, Donald Maclean, 

Guy Burgess och Anthony Blunt. Senare avslöjade en sovjetisk avhoppare ytterligare en  
spion, John Cairncross, varför gruppen numer går under namnet ´the Cambridge five´.

Olof Palmes morfar utbildade Hitlers ras-
ideolog Alfred Rosenberg. Hans morbror var 
chefsjurist för IG Farben som drev det pri-
vata slavlägret IG-Monowitz i Auschwitz.

Olof Palme - svensk 
likviderad kryptojude.

Baphomet - frimureri-
ets och djävulsdyrk-
arnas gud.
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Andra frågor som kan ställas, är om det, efter ytterligare forskning i familjen Knieriem-Pal-
me-Dutt, poppar upp ännu fler ´prominenta´ familjemedlemmar och om Palmes kryptojud-
iska släkt, fortfarande idag, här el. i utlandet, är verksamma i subversiva samhällssyften?

Ett Prag-tal om fullständig underkastelse
År 1859 på den gamla judiska kyrkogården i Prag, håller stadens rabbin ett tal för 
de judiska stammarnas representanter, vilka sammanträdde här en gång varje år-
hundrade. Talet är intressant eftersom det i all sin extrema ondska, utgör ett synop-
sis för den plan om världserövring*, som ca. 70 år senare, skulle bli ökänd under 
namnet ”De äldstes protokoll”, eller ”Sions vises protokoll”:
* Oftast idag benämnd NWO (New World Order), eller Nya världsordningen.

"Enligt Jehovas vilja har vårt folk blivit spritt över 
hela jorden, på det  att  hela jorden, hela världen 
må tillhöra oss. Den gyllene kalven, som Aron res-
te i öknen, är den gyllene avguden, vilken alla folk 
dyrkar.  De rikaste  männen i  världen tillhöra vårt 
folk.  I  alla  de  förnämsta  världscentra  -  London, 
New-York, Berlin, Wien, Paris, Petersburg - hava 
våra miljonärer sina banker. De ger penningar-, de 
arrangerar lån, åt olika härskare och maktägande 
personer, till  underhåll av arméer och förande av 
krig.  De  giva  guld  mot  säkerhet  i  olika  statsga-
rantier.  Jorden  utgör  den  förnämsta  säkerheten, 
och vi måste begagna oss av alla medel, på det 
att  jorden  måtte  komma i  våra  händer  och  alla 
som bo på den, underkasta sig vår vilja och vårt 
förstånd."

"Varje jude bör strängt ihågkomma, att varje folkolycka, av vad slag den vara 
må, varje oro bland massorna, oordning mm., äro för judendomen den bästa 
hjälpen. I det vi själva hålla oss i skymundan, kunna vi rikta misstankarna mot 
regeringen, på dess motvilja att bispringa folkmassorna, - i synnerhet arbet-
arna, samt framställa regeringen som upphovet till allt ont. Även så bör vi visa 
folkmassorna vår önskan att främja arbetarens levnadsvillkor. I det vi sålunda 
draga folkmassorna till oss, kunna vi med lätthet begagna oss av dem, vi som 
besitta rävens list, myrans flit  och ormens förslagenhet och smidighet. Men 
innan vi kunna exploatera dem själva och deras arbete, måste vi bringa dem 
dithän, att de äro berövade allt: familjen, hem, jord och hushåll, oförmögna att 
skaffa sig bröd för sitt livsuppehälle, berövade varje möjlighet till motstånd. De 
måste bringas att inse, att de blott genom fullständig underkastelse och lyd-
nad, kunna erhålla arbete och bröd ur våra händer, m.a.o. möjlighet att leva".
* Den judiske rabbinens Prag-tal finns återgivet i Hermann Goedsches bok ”Biarritz”  

(på tyska 1868 el. i dess engelska version med titeln ”To Sedan”). 
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Chefsrabbinen i Prag 1859 -  
Solomon Judah Rapoport.
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Ryssland med dess ortodoxa kristendom i nära förening med statsmakten, utgjor-
de på 1800-talet det viktigaste delmålet i den judisk-illuminatiska konspirationen om 
världsherravälde. Det primära verktyg som då nyttjades och som likväl än idag är 
konspirationens främsta vapen, var de hemliga sällskapen. Inom dess slutna lokal-
er förbereddes tidigt infiltrationen av Tsar-Rysslands maktorgan och från slutet av 
1800-talet, den statskupp som skulle komma att utföras av sionistiska ockultister 
och senare lögnaktigt komma att benämnas socialistisk revolution.

Samtidigt med  ovanstående  förberedelser, 
började  de  invigda  arbeta  med  att  bereda 
marken för sin mästares maktövertagande på 
jorden, dvs.  för vad som av de västra ockult-
isterna  betraktas  som  deras  Messaias,  den 
Svarta  Mästaren  och  hans  reinkarnation  på 
jorden.  Enligt  den  gamla  sägnens  visdom, 
skulle denne återkomma till jorden för att bistå 
judarna vart  tusende år,  dvs.  en återfödelse 
av Ormen eller vad som i Uppenbarelseboken 
benämns Vilddjuret. Nu hade de tecken visat 
sig, som de invigda, enligt deras tro, väntat på 

och man  trodde sig veta att  Satan,  i  slutet  av 1700-talet* hade återuppstått  på 
jorden för att hjälpa judarna att ta makten i detta århundrade.
* Jacob Frank påstod sig år 1751 vara en reinkarnation av Sabbatai Zevi i en annan kropp. 

Deras tro visade också att det var dags att bemästra ett nytt av jordens chakra, el. 
´energifokus´. Detta etherchakra, ur vilken skapelsekraften utgår, var lokaliserat till 
f.d. Preussen (i dag Polen) och vad man avsåg att skapa var framtidens människa.
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Sabbatai Zevi och Jacob Frank – de sen-
aste två individer som utgett sig för att  
vara judarnas Messias.

Elimineringen av Ryssland med  
dess Tsar-familj, utgjorde under  
1800-talet det viktigaste delmålet  
för den kommande världsdikta-
turen (Nya världsordningen).

NWO-konspirationens viktigaste verktyg, var och är, de hemliga  
sällskapen (frimureriet). Här representerat av svenske Kung Carl  
XV och USA:s förste president, George Washington.  
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Att den kommande statskuppen i Ryssland, i mycket hög grad 
skulle komma att bli en judisk sådan, visas av att bolsjevikerna, 
när de väl hade tagit makten och för att visa vilka som bestäm-
de,  började bruka davidsstjärnan (denna ersattes  1919 med 
frimurarstjärnan). Ytterligare ett tecken var att Lenin hälsade på 
seloternas* sätt, den gest som idag kallas hitlerhälsning, med-
an "Heil Moskva!", var den hälsning som användes inbördes av 
de internationella  kommunisterna.  Bolsjevikerna använde sig 
dessutom av hakkorset som symbol, både på sina 5,000 och 
10,000-rubel-sedlar,  och  på  röda  arméns  uniformer  fram till 
1922. (Platonov, "Rysslands Törnekrona, Ryska Folkets Histor-
ia på 1900-talet", Moskva, 1997, s.520). 

* Seloterna var en judisk religiös grupp som var pådrivande i upproret mot Rom år 66-67, 
men som senare,  slutligen besegrades i  bergsfästningen Masada av den romerske  
generalen Vespasianus.

Olof Palmes kryptojudiska familj ´infiltrerar´ Ryssland
För  att  undersöka närmare vilka knieriemarna var,  så kan vi 
notera att  det  finns uppgifter  om att  släkten utvandrade från 
Tyskland till Baltikum på 1200-talet, och som många andra in-
vigda  judar,  utgjorde  de  en  judisk  släkt  som  konverterat  till 
kristendomen. Oss veterligen startade släkten Knieriems bana 
som rysk adel i samband  Wienkongressen 1814 -15, då Johan 
Meichior von Knieriem kom att bli den förste av knieriemarna, 
som av Tsaren adlades för sina tjänster åt Ryssland. Noterbart 
är att familjen påbörjar sin infiltrering i Ryssland för den röda 
sionismens sak, 100 år innan ´revolutionen´, liknande vad de-
ras sentida släkting Olof Palme, senare gjorde i Sverige. 

Redan tidigt i  början av 1800-talet, under det 
förryskade namnet Knirim, drog delar av släk-
tens  ättlingar till  Moskva. Där kom de att inta 
framträdande platser inom den tsarryska stats-
förvaltningen.  Alexander  Alexandrovitj  Knirim, 
född 1837, kom att bli en av de högsta tjänste-
männen inom det tsarryska rättsväsendet. Jeg-
or Ivanovitj  Knirim, född 1807, var professor i 
det  tyska  språket  vid  universitetet  i  Moskva. 
Denna krets dominerades av Fjodor Dostojev-
ski och Leo Tolstoj, vilka båda var anhängare 
av  idén  om  ett  världsimperium* styrt  under 

Moskva.  Ivan  Fjodorovitj  Knirim  som dog  1882,  kom att  bli  den  mäktigaste  av 
Palmes släktingar i Moskva. Han var en av cheferna** för den fruktade tsarryska 
hemliga polisen (Ochrana), föregångaren till KGB och dagens FSB.
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Judisk immigrant.

Ledningen för Ochrana -
Gruppfoto St. Petersburg 1905.

Bolsjevismens sanna 
ansikte.
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* Några av världens ledande bankirfamiljer, varav flera judiska el. med judiska koppling-
ar, anses vara drivande, bakom den i dag så aktuella idén om världsherravälde (NWO).

** Tydligen har släkten Palme-Knieriem en viss förkärlek för spioneri, eftersom även Olof 
Palme i början av sin karriär valde detta kall, världens äldsta yrke näst efter horans.

Olof Palmes judiske morfar lär upp Hitlers rasideolog
Professor Woldemar von Knieriem, Olof Palmes judiske morfar, är vid denna tid 
verksam som rektor för Rigas polytekniska högskola. Elever vid skolan är då flera 
av de individer, vilka skall komma att lägga grunden för den pangermanska ras-
ideologin med dess nya socialistparti. Här etablerades grunderna i deras värv och 
huvuduppgift, att genom den rasblandning som deklarerats i den hemliga läran och 
som skulle  börja  lägga  sin  grund  under  1900  talet,  stoppa den nya  rotrasens* 
bildande. 

Här utbildades i denna lära sådana som juden Alfred Rosenberg, Hitlers rasideolog. 
En annan var Max Erwin von Scheubner-Richter, de unga nationalsocialisternas 
främsta skyddshelgon.
* Rotrasen: se Helena P. Blavatskys,  ”Den hemliga läran”.

Vid statskuppen 1917 (oktoberrevolutionen) flyttar 
Woldemar von Knieriem,  Olof  Palmes morfar,  från 
Riga till  Moskva och tar  med sig hela Rigas poly-
tekniska  högskola,  inkluderande  flera  av  sina  stu-
denter, bl.a. Adolf Hitlers blivande rasideolog Alfred 
Rosenberg.  Samtidigt,  för  att  finansiera  Parvus-
planen*, erhåller juden Vladimir Ilitj Lenin, stora pen-
ningbelopp från den tyska kemijätten IG Farben. 
*  Alexander Parvus: judisk mensjevik, revolutionär, ban-

kir, vapenhandlare och frimurare. Ombesörjde en upp-
görelse med den tyska militärstaben, där bolsjevikerna 
förband sig att ingå separatfred mot att tyskarna stödde  
den förestående ryska statskuppen. 
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Woldemar von Knieriem - Olof  
Palmes kryptojudiske morfar.

Max Erwin von Scheub-
ner-Richter. Elev hos 
Palmes morfar och sen-
are mannen bakom Hit-
lers ölkällarkupp 1923, 
vid vilken han själv sköts 
till döds.

Alfred Rosenberg.      
Elev hos Palmes mor-
far. Senare Hitlers främ-
ste rasideolog och 
Riksminister för de 
ockuperade länderna i 
östra Europa. Hängdes 
som krigsförbrytare i 
Nϋrnberg-rättegången.
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I  Moskva 1918,  under ledning av docent Eduard 
Kupffer, Woldemars svåger, avlägger Alfred Rosen-
berg sin arkitektexamen. Examensuppgiften består 
i att göra ritningar till ett nytt krematorium, en pas-
sande uppgift* för Alfreds framtid. Man skulle kun-
na uttrycka det som att Rosenberg var en renod-
lad produkt av Olof Palmes familj. Rosenberg utbil-
das också i  Moskva avseende Dostojevskijs pan-
germanska projekt, krossandet av den europeiska 
kulturen, vars syfte var  att  bana väg för socialis-
men. 1927 skrev Rosenberg i nazisternas partior-
gan Völkischer Beobachter, att hans målsättning i 
livet, var att förena den dostojevskijska ungdomen i 
Ryssland, med den nationalsocialistiska.

* Författaren syftar sannolikt på den påstådda gasningen av 6 milj judar under hitlerregi- 
men. Se vidare förklaring under separat kapitel, ”Satan tar plats i Hitler”.

Olof Palmes morfar gifter bort sin dotter
År 1916 hade Olof Palmes mor, Elisabeth Sophie von Knieriem, gift sig med Sven 
Theodor Gunnar Palme (född von Born), vilken hon träffat 1914. Året de gifte sig 
bildade kusinen Rajani Palme-Dutt Englands kommunistparti och han kom också 
att spela en nyckelroll i grundandet av det indiska kommunistpartiet. Det var också 
Olof Palmes farbröder Rajani och Clemens Palme-Dutt, som ledde klubben Apost-
larna vid Cambridge-universitetet, den beryktade spioncell som kom att rekrytera 
Kim Philby och de andra spionerna. 
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Författaren Fjodor Dostojevskij.

Olof Palmes mor -  
Elisabeth Sophie von 
Knieriem.

Bröderna Palme-Dutt. Rajani (t.v.)  
var centralperson i bildandet av kom-
munistpartierna, både i England och  
Indien. Drev tillsammans med sin  
bror Clemens (t.h.) klubben  Apost-
larna vid Cambridge Universitetet.

Kim Philby och de andra 
spionerna rekryterades i  
bröderna Palme-Dutts  
klubb. Här hedrad på ett  
Sovjetiskt frimärke som 
tack  för utförda tjänster. 
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En  annan  kusin var  Olof 
Palmes faster Hella Wuolijoki. 
Hon var  en  av  grundarna av 
det  finska  kommunistpartiet 
och åtnjöt så stort förtroende i 
Moskva  att  hon  tilldelades 
nyckelrollen i Finlands kapitu-
lationsförhandling  med  Sov-
jet.

Olof Palmes morbror blir chefsjurist vid ´Holocaust´
August von Knieriem, blev 1931 styrelseledamot och chef för den juridiska patent-
avdelningen inom den tyska kemijätten IG Farben. Detta skedde samma år som IG 
Farben,  den  kemikoncern  som  senare  skulle  komma  att  bygga  ett  eget  utrot-
ningsläger*, Auschwitz-III och tillhandahålla [zyanid]gasen*, började att finansiera 
Adolf Hitler med miljardbelopp. För detta ´lilla´ illdåd* blev von Knieriem 1947 ställd 
inför  Nürnberg-processen,  anklagad  för  konspiration  mot  mänskligheten,  slaveri 
och massmord på 300,000 människor vid IG Farbens egna slavläger, vilket gick 
under namnet IG Auschwitz (även IG Monowitz el. Auschwitz III.) 
* Det saknas bevis för att nazisterna satte i system att gasa judar el. andra grupper. Däre- 

mot behöver man inte ´gå över ån´, för att finna bevis både för tillverkning och nyttjande 
av zyanidgas, detta eftersom en mängd länder, inkluderande Sverige, brukade denna 
gas för sanitära ändamål under andra världskriget (avlusning).
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IG Farbens styrelse - Olof Palmes mor-
bror August överst till vänster.

IG Farbens huvudkontor 
under hitlertiden.

1931 började IG Farben 
finansiera denne man 
med miljardbelopp.

Finlands mäktigaste kvinna? Olof Palmes faster Hella  
Wuolijoki.



OLOF PALMES SLÄKT OCH NAZISMENOLOF PALMES SLÄKT OCH NAZISMEN

Olof Palmes morbror skriver avtal om slavarbete
Denna anläggning, Buna Werke, hade byggts för att producera 
syntetisk olja och bensin, och var IG:s genom tiderna största 
satsning, omfattande 250 miljoner dollar (ca. 20 miljarder kr i 
dagens  penningvärde).  Slavarbetare  till  Buna  Werke  anskaf-
fades genom ett specialavtal år 1940, mellan IG och General 
Karl Wolff i nazistiska SS. I detta avtal ingick att betala en er-
sättning av 1,5 - 3* riksmark per dag för starka friska män, kvin-
nor och barn, som slavar. Fångarna i IG:s läger gavs en kost, 
vanligen vattnig kålsoppa, vars kalloriinnehåll var så uträknad, 
att kroppsfettet vid hårt arbete var förbrukat efter ca. tre mån-
ader,  vartefter  fången  bortfördes  för  slutgiltig  behandling  i 
Auschwitz II. Antalet fångar som dog** till följd av IG-Auschwitz 
var totalt 300,000, 100,000 under byggnationen, 50,000 på fa-
briksgolvet och resterande efter att ha återsänts till Auschwitz II.
* Enl.  uppgifter  på  nätet  betalades  4  Mark/dag  för  fångar  med  yrkes-

kunskaper.
** Antalet fångar som dog i koncentrationslägren är starkt ifrågasatt. En rapport från Röda Korset 

i Arolsen, Tyskland, anger det totala antalet vara 271,501 och siffran för Auschwitz till 52,389.

Olof Palmes morbror räddas undan galgen av 
finansbaronen Rockefeller 
Enligt IG:s avtal med SS, skulle nazisterna sålla ut sär-
skilt brutala förbrytare från tyska fångläger, att nyttjas 
som  vakter  och  arbetsledare  (kapos).  Ögonvittnen 
berättade efteråt att dessa kapos ofta slog ihjäl fång-
arna på fabriksgolvet, vilka sedan, innan de fördes bort 
som varnande  exempel,  fick  ligga  och  ruttna  i  flera 
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Industrikomplexet "Buna" Monowitz – 1944,  
med omgivande krigsfånge-, arbets- och 
koncentrationsläger.

Buna Werke - IG Farbens 20 miljarders investering 
för att tillverka syntetisk bensin och diesel åt Hitler.

SS-generalen Karl  
Wolff –  ansvarig för  
slavavtalet med IG 
Farben och nära 
affärsvän med Olof  
Palmes morbror.

En Kapos övervakar fångars  
vägarbete.
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veckor inför de andras ögon. Det framkom till och med att SS framfört klagomål mot 
IG:s  hänsynslösa  behandling  och  att  General  Wolff  i  ett  brev  till  IG,  manande 
direktören  Heinrich  Butefisch  till  återhållsamhet  samt  påminde  honom  om  att 
tillgången på fångar inte var oändligt. 

För att få slut på sådana klagomål upprättade bolaget ett eget privat koncentra-
tionsläger, AUSCHWITZ III (IG Monowitz) (se bild ovan). Detta läger var enligt över-
levande ändå värre än Auschwitz I och II. 

August von Knieriem hade själv inspek-
terat  IG-lägret,  men friades trotts  detta i 
Nürnberg-rättegången,  tillsammans  med 
Heinrich Butefisch, under höga protester 
från  domaren Herbert.  Frikännandet  an-
ses  ha  kommit  efter  påtryckningar  från 
finansmannen  Rockefeller  i  USA.  Detta 
frikännande  är  inte  ifrågaväckande  om 
man vet att IG Farben, innan kriget hade 
ingått en allians med Rockefeller-gruppen 
i  USA och  så  även  med  de  chamber-
lianska  industrikretsarna  runt  Imperial 
Chemical Industries (ICI) i England, vilka 
helt  låg  i  judars  händer.  Detta  ICI  var  i 
kompanjonskap  med  IG  i  England  och 
spelade därmed samma roll för IG som Rockefellers Standard Oil i USA. 
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Olof Palmes morbror (t.v.) och IG direktören  
Buetefisch. Bägge friades i Nurnberg-rätte-
gången efter påtryckningar från Knieriems 
klient, finansmannen Rockefeller i USA.

Auschwitz III - IG Farbens ´privata´ koncentrationsläger (slutet av 1944).
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Planerna för Hitlers plundring av Europa görs upp
Det var i dessa kretsar man förberedde de juridiska ar-
rangemangen för Hitlers plundring av Europa och det var 
här nazisterna, läs de röda sionisterna, gömde sina tillgångar. Bland annat utnyt-
tjade man BIS (centralbankernas centralbank) i Basel, vilken hade etablerats för att 
ta hand om det krigsskadestånd Tyskland avkrävts efter första världskriget. Här sat-
te nazisterna in det plundrade guldet från ockuperade länders centralbanker som 
Polen, Tjeckoslovakien, Österrike, Belgien och Nederländerna. Det ironiska är att 
även dessa ockuperade länder var medlemmar i BIS. Hit skickades även allt guld 
från koncentrationslägren, som dentalguld, guldringar och glasögonramar i guld. 

Enligt  vittnesmålen från  Nürnberg-rättegången  1947, 
var SS-generalen och BIS-direktören Kurt von Schröder, 
affärspartner till Rockefeller i USA. Tillsammans ägde dessa, sedan 1936, bankir-
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Finansbaronen Rockefel-
lers Standard Oil i USA 
hade ingått en allians  
med IG Farben.

Även Imperial Chemical Industries (ICI)  
i England hade ingått i kompanjonskap 
med IG Farben (dess engelska bolag). Hitlers plundring av Eu-

ropa planlades i kretsar 
nära premiärministern och 
styrelseledamoten i ICI,  
Neville Chamberline. Här 
1939 tillsammans med Hit-
ler för att säkra ´peace in 
our time´.

BIS i Basel, Schweiz -  
´tvättade´ nazisteras  
plundrade guld.

Bankiren och SS-generalen Kurt von 
Schröder (t.h.), var under hela kriget  
affärspartner med Rockefeller i USA. 

Rockefeller-bankiren Tho-
mas Harris McKittric, satt  
ordförande i BIS och bevil-
jade Hitler 37,6 mjd. inför  
invasionen av Tjekoslovak-
ien.
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firman Schröder, Rockefeller & Co. Dessutom satt under hela kriget Rockefeller-
bankiren Thomas Harris McKittric, ordförande i BIS och denne beviljade inför ocku-
pationen av Polen och Tjeckoslovakien, Hitler ett lån om 380 miljoner*  dollar. Det 
var  också  McKittric,  pådriven  av  de  invigdas  ekonom,  John Maynard  Keynes  i 
England, som gick emot Norges krav om att BIS skulle läggas ner och att de an-
svariga skulle ställas inför rätta.
* 37,6 miljarder kr i dagens penningvärde.

Bröderna Dulles – kollegor till Olof Palmes morbror
Som IG:s juridiske chef och Rockefeller-
koncernens juridiska ombud, hade Olof 
Palmes morbror ett särskilt  nära förhål-
lande till advokaterna [och bröderna]* Al-
len och John Foster Dulles, i advokatfir-
man Sullivan & Cromwell.  Noteras kan 
också att den ökände brittiska premiär-
ministern  Neville  Chamberlain,  ledaren 
för den nazistvänliga s.k. försoningslinj-
en i England, var  styrelseledamot i  Im-
perial  Chemical  Industries  (ICI).  Denne 
skulle efter sitt  möte med Hitler i  Mün-
chen 1938,  komma att  bli  beryktad för 
sitt yttrande om "Peace in our time” (fred 
i vår tid).
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Den Norska exilregeringen i London krävde att BIS skulle läg-
gas ned. Bilden visar Kung Hakon och Kronprins Olav, när de  
under sin flykt till London söker skydd undan tyska bomber i  
norska Molde. Noterbart är att den svenska broderlandskärlek-
en inte var tillräcklig för att tillåta att de flydde över Sverige. 

Den berömde ekonomen John 
Maynard Keynes, gjorde på-
tryckningar för att hindra att de  
ansvariga till plundringen av  
Europa ställdes inför rätta.

Allen Dulles –  
Rockefellers advokat  
och chef för OSS i Eu-
ropa (senare CIA-
chef).

John Foster Dulles -  
rådgivare vid Versail-
les-konferensen, sen-
are amerikansk ut-
rikesminister.
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Rockefellers advokat,  Allen Dulles,  var  under  WWII  chef  för  den amerikanska 
underrättelsetjänstens (OSS) Europa-avdelning i Schweiz. Han kom senare efter 
världskriget,  inte helt  överraskande, att  spela en nyckelroll** i  räddandet av den 
nazistiska SS-apparaten.  Dulles förbindelse till  SS gick över Prinsen av Hohen-
lohe, vilken under första världskriget var chef för Österrike-Ungerns underrättelse-
tjänst och som var gift med prinsessan Hohenlohe, nazisternas mästerspion i USA i 
början av kriget. Dulles främsta kontakt i SS var generalen Karl Wolff, en nära af-
färsvän till Knieriem. Denne i sin tur, stod via IG:s egna underrättelsetjänst NW7, i  
ständig kontakt  både med Walter  Schellenberg,  underrättelschef  i  SS,  och med 
OSS-chefen Dulles. Formellt leddes NW7 av Max Ilgner, svåger till IG-chefen Her-
mann Schmitz.
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OSS Europa-avdelning 
styrdes under WWII av 
Allen Dulles från det  
neutrala Schweiz. 

Prinsen av Hohen-
lohe var Dulles  
kontaktman till  
nazisternas SS.

Prinsens fru, Prinses-
san av Hohenlohe, var  
nazistisk mästerspion i  
USA i början av kriget.

Via IG Farbens egna 
spioncentral NW7, stod 
Allen Dulles i ständig  
kontakt med Himlers SS.

SS-generalen Karl  
Wolff - affärsvän till  
Palmes morbror och  
Allen Dulles bästa  
kontakt i SS.

Walter Schellenberg -  
General i SS och chef  
för dess underättelse-
tjänst. Palmes morbror 
var hans förbindelse-
länk med Allen Dulles .

Max Ilgner – svåger till  
IG-chefen Schmitz, var  
chef för IG Farbens pri-
vata säkerhetstjänst vid  
namn NW7.

Hermann Schmitz -  
högste chef för IG Far-
ben under naziepoken.  
Dömdes till 4 års fän-
gels i Nürnberg-rätte-
gången.
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* Bröderna Dulles är välbekanta för varje person som studerat konspirativ historia, dels 
vad gäller nazismen men också avseende kennedymordet. Bröderna kommer från en 
släkt, ur vilken sprunget ett flertal ´framstående´ amerikanska statstjänstemän.

John Foster Dulles,  den 
äldre  brodern  började sin  
karriär  som  juridisk  råd-
givare vid den Versaillles-
konferens,  och  senare 
krigsskadekommission,  
som efter WW1 skulle slå  
Tyskland i  spillror. Han fi-
gurerar  därefter  som  se-

nior  partner  i  den  prominenta  advokatfirman  Sul-
livan & Cromwell i New York. Vad gäller nazismen,
tillerkände  han  efter  Hitlers  valvinst  1933,  nazist-
partiet tillgångar värda en miljard dollar. Han bidrog 
också i utformningen av FN-stadgan och arbetade  
därefter som utrikesminister under Eisenhower.
Allen Welsh Dulles,  började också han sin karriär  
inom juridiken och i samma firma som brodern. Han 
tillsattes därefter som chef och senare sekreterare,  
för Council on Foreign Relations och senare som chef för COI, en föregångare till OSS 
och CIA. Inför uppstarten av WWII placerades han i Schweiz för underrättelsetjänsten 
OSS:s räkning och arbetade med operationer i relation till  Nazityskland. Efter kriget  
arbetade han för OSS placerad i Berlin.
Han blev senare under Eisenhower CIA-chef, men sparkades från jobbet av Kennedy
efter den misslyckade invasionen av Castros Kuba. Allen Dulles kan därför ha haft ett 
eget intresse av att hämnas på Kennedy, men blev trots detta – eller kanske just därför 
- utsedd att sitta med i den Warrenkommission, som hade till uppgift att slå fast, att en
´ensam galen´ gärningsman vid namn Lee Harvey Oswald, utfört kennedymordet.

** Se Helga Zepp-LaRouches: ”The Hitler  Book”,  Benjamin Franklin Publishing House,
New York 1984).

Olof Palmes morbror gömmer nazisternas tillgångar i USA 
Under  Nürnberg-rättegången  mot  IG-ledningen,  framkom att  Knie-
riem å IG:s vägnar och med benäget bistånd från Dulles, hade bildat 
"American IG", eller GAF som företaget benämndes efter Pearl Har-
bor. Detta innebar en form av förtäckt placering av nazistiska tillgån-

gar i USA. Knieriem bildade också det schweiziska 
företaget IG Chemie, vilket formellt ägdes av ban-
kiren  Felix  Iselin,  från  bankirfirman  Iselin  &  Cie. 
Detta IG Chemi ägde i sin tur GAF och i ledningen 
för  sistnämnda bolag,  hade Knieriem placerat  en 
bror till IG:s ordförande Hermann Schmitz. I övrigt 
bestod styrelsen uteslutande av Rockefeller folk.
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Sullivan & Cromwell:s  
Washington-kontor.

Allen Dulles sparkades av Ken-
nedy efter den misslyckade inva-
sionen av Kuba. Därefter satt han 
med i den Warren-kommission,  
som efter mordet av Kennedy, bl.a.  
hade i uppgift att fastslå, att de 
här tre arresterade ´luffarna´, inte  
hade något med mordet att göra.

Den kryptojudiska Wallenberg-
familjen (här representerad av  
Jacob), var även de som Olof  
Palmes morbror, aktiva för att  
genom bulvanköp rädda nazist-
iska företag undan konfiskering 
(se den sk. Bosch-affären).



OLOF PALMES SLÄKT OCH NAZISMENOLOF PALMES SLÄKT OCH NAZISMEN

USA försåg under hela kriget Hitlers ubåtar och flygplan med bränsle 
Samarbetet mellan IG och Rockefeller-gruppen i USA, pågick genom hela 30 talet 
och vidare under andra världskriget. Inför blixtkrigen mot Polen och Västeuropa, 
upphandlade IG från Standard Oil i England, 500 ton oumbärligt tetraetylbly åt Luft-
waffe. Detta var inget märkvärdigt, eftersom Standard Oil under hela kriget, fortsat-
te att förse både natzitysklands ubåtsflotta och flygvapen, med bränsle. Enligt en 
hemlig FBI rapport från 1942, gick hela 20% av Standard Oil:s energiproduktion till 
Tyskland. * William Farish II  - se tillägg nästa sida.
 

Som ytterligare en 
indikation  på  am-
erikansk  industris 
samarbete  med 
den nazistiska un-
der  kriget,  kan 
nämnas att när de 
allierades  arméer 
nådde  Köln,  för-
vånades  många 
av  den  skarpa 
kontrasten  mellan 

den totalt raserade staden, där de servila "civila" bott, och de oförstörda fabrikerna i 
stadens  utkant  (ägda  av  krigsindustrin  IG  Farben,  Ford  Motor  Co.  och  United 
Rayon Works). Med tanke på att de allierade var väl medvetna, om att IG Farben 
var  synonymt  med  den  tyska  krigsindustrin,  är  det  häpnadsväckande  att  dess 
fabriker  klarade  sig  igenom bombningarna.  Det  finns  också  bevis  för  att  Ford-
fabriker  i  Tyskland  och  Frankrike  inte  bombades.  Ett  annat  exempel  är  Vichy-
regeringens utbetalning till Ford, av 38 miljoner francs i skadestånd, efter att dess 
fabrik i Poissy träffats av brittiska bomber.
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Strax före blixtkriget mot Polen och 
Väst-Europa, tillhandahöll Rockefel-
lers Standard Oil, 500 ton oumbärligt  
tetraetylbly för Hitlers flygvapen. Man 
lämnade också tillverkningslicens för  
lika oumbärligt syntetiskt gummi.   

Amerikanska Standard Oil (ESSO) 
levererade under hela kriget bränsle,  
både åt Nazitysklands flotta och flyg-
vapen. ESSO:s tankbåtar angjorde 
neutrala Kanarieöarna, där Hitlers  
U-båtar sedan kunde bunkra olja.

William Farish II  
var ansvarig* för  
ESSO:s  affärer  
med Nazi-Tyskland 
och ställdes efter  
kriget inför rätta.

USA och dess allierade kände till att IG var synonymt med Hitler-regim-
en, trots detta bombades aldrig dess högkvarter i Frankfurt – Europas  
största byggnad när den uppfördes 1931 (I dag nyttjad som Universitet).
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* William Farish II var son till en av USA:s oljepionjärer,
vilken  var  en  av  grundarna  av  bolaget  Humble  Oil.
Detta  bolag  inlemmades  senare  med  Standard  Oil
(idag EXXON), och sonen kom på så sätt att arbeta för
Standard Oil  och bli  dess ´President´  (motsv.  svensk
VD), mellan 1937 och 1942. Förutom att under krigstid
ha vidmakthållit affärsförbindelser som understödde en
fientlig makt, hade också Standard Oil  undanhållit för
den  egna  regeringen  i  USA,  för  krigföringen  viktiga
patent. Man hade också skapat ett bolag, Ethyl Gmbh,
vilket  samägdes med IG Farben och var  involverat  i
etableringen  av  buna-anläggningen i  Auschwitz,  med
dess produktion av konstgjort gummi från kol och med tillhörande slavarbetskraftsläger. 
1942 ställdes William Farish II och flera andra företrädare för Standard Oil inför rätta av 
Amerikanska staten, anklagade för att under krigstid ha samverkat i en kriminell kon-
spiration med Nazityskland. För att undgå stränga straff ingick Standard Oils advokat-
er en uppgörelse med åklagarna, där de patent som undanhållits USA:s regering gjor-
des tillgängliga. Dessutom utdömdes bötesstraff, för Farish del $ 1,000:-, att ställas mot 
de miljoner han tjänat som stor aktieägare i Standard Oil. Moderbolaget och de olika  
insyltade dotterbolagen, dömdes att betala lika ynkliga $ 5,000:-. Domstolsprocessen  
gav  dock  kraftiga  återverkningar  i  pressen,  varför  Farish  tvangs  avgå  ur  bolagsled-
ningen.   

En av kopplingarna mellan amerikansk finanselit och det tyska nazistpartiet, var 
Hjalmar Schacht. Denne blev Hitlers ekonomiska rådgivare och president för den 
tyska riksbanken. De namnunderskrifter som stadfäste Schachts utnämning av den 
17 mars 1933 lydde; Adolf Hitler och juden Max Warburg*, Rothschilds bulvan.
* Max Warburg var vid tiden för första världskrigets utbrott en av de tre rådgivare som 

konsulterades av den Österikisk-Ungerske kejsaren och en av dem som gick emot kej-
sarens önskan om att krisen skulle lösas på diplomatisk väg. Han var senare under  
kriget chef för tyska underättelsetjänsten och arrangerade i denna position möjligheten 
för Lenin att resa genom Tyskland för att fullborda statskuppen 1917. Hans bror var hjär-
nan bakom ´statskuppen´ 1913, där judiska och andra privata finansintressen fråntog  
USA rätten att trycka sina egna sedlar (se ang. privatbanken Federal Reserve). 
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Hjalmar Schacht – Riksbankschef och 
länk till Amerikansk finanselit. Möjlig-
gjorde Hitlers militära upprustning. 

Max Warburg -  
judisk bankir ...

 ... och bulvan för Rothschilds. Här 
representerad av Edmond de Roth-
schild, fasciststaten Israels ´grundare´.
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En f.d. skådespelare och anställd i IG Farben blir Påve
En annan, senare mycket känd man, som var anställd i IG Farben, var den före 
detta polske skådespelaren Karol Wojtyla, mellan 1978 – 2005 påve över katolska 
kyrkan. 

Han bar ständigt med sig det böjda eller brut-
na korset, med en förvriden Jesus-gestalt. Det-
ta  var  ett  satanistiskt  påfund  från  400-talet, 
som på medeltiden var olagligt, men som se-
dan dess har nyttjats av svartmagiker. Denna 
mörka orders definitiva övertagande av makten 
över  katolska  kyrkan,  gjordes  förmodligen  i 
samband med mordet på påven John Paul I, 
vartefter  John  Paul  II  kunde  flytta  in  i  påve-
palatset. I anslutning till detta gav Vatikanen ut 
en serie frimärken, vilka avbildade en pyramid 
med Horus allseende öga, Illuminaternas tec-
ken.

Efter  detta  påvebyte har 
Vatikanen  varit  inblandad  i 
mycket  skumma  valutaaf-
färer med maffian, den sam-
hällsomstörtande  frimurarlo-
gen  P2  (Propaganda  due) 
och  andra  svarta  rörelser. 
Michele Sindona, medlem av 
P2,  banksvindlare,  penningtvättare  och  senare 
dömd för mord, gorde affärer med Vatikanbanken, 
IOR (I’Istituto per le Opere di Religione).
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Påven John Paul I -  
mördades i septem-
ber 1978 ...

… för att lämna plats  
för Karel Wojtyla, en  
fd. skådespelarare ...

… och säljare i IG 
Farben av giftgasen 
Zyklon-B ...

... vilken 18 dagar efter  
mordet på sin företrädare,  
skulle inta den heliga 
tronen som John Paul II.

John Paul II med 
det tidigare för-
bjudna sataniska 
korset.

Petersplatsen 
(Horus all-seende 
öga) på frimärke 
utgivet av Vatikanen.

Vatikanens bank IOR ...

… nyttjade frimurarlogen P2 
bl.a. för penningtvätt.
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Sindona presenterade sin affärskompanjon Roberto Calvi för bankens chef, ärke-
biskopen Paul Marcinkus. Calvi hade sin egen bank, Banco Ambrosiano och hans 
sekreterare Graziella Corrocher, skötte även bokföringen åt P2. Banco Ambrosiano 
gick omkull 1982, då dess skulder efter en större banksvindel uppgick till 10 miljard-
er kronor. Vatikanbanken som var stor aktieägare i denna bank, fick förutom sina 
förluster punga ut med 1,8 miljarder kr för att täcka bankens fodringsägare.

Robert Calvi, även han som Marcinkus kallad Guds bankir, flydde i samband med 
händelserna till Österrike och sedan vidare till London, dit han anlände den 15 juni 
1982. Han hittades sedan hängd under Blackfriars Bridge (Svartbrödrarbron), sex 
km från sin flyktbostad i Chelsea i Cloisters, och med fickorna fyllda med mursten-
ar. Londonpolisen avskrev ärendet som självmord, men uppgifter* finns om att Calvi 
mördades av maffian.
* http://www.deepblacklies.co.uk/operation_gladio.htm (på engelska).

Ovanstående information är bl.a. hämtat från La Rouche-rörelsens publikationer.
  Författarens intention är att skriften fritt skall spridas vitt och brett. v8
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Michele Sindona – 
banksvindlare, P2 
medlem och (senare 
dömd för mord), ....

Paul Marcinkus var  
chef för IOR och gick  
under namnet ´Guds  
bankir´. Genom ...

... fick han kontakt  
med Roberto Calvi ,  
affärskompanjon med 
Sindona, vilken ...

... drev den privata ban-
ken Banco Ambrosiano.  
Denna gjorde konkurs  
med 10  mjd. i skulder. 

Priset Calvi fick betala för banksvin-
deln av IOR m.fl., utdömdes under  
Svartbrödrabron i London, där han 
hittades ´självmördad´.

Calvis sekreterare hittades även 
hon ´självmördad´. Här represen-
terad av en annan kvinna som 
fick betala dyrt för sitt yrkesval. 

Vatikanen, maffian  
m.fl., förlorade mil-
jardbelopp i kon-
kursen.

http://www.deepblacklies.co.uk/operation_gladio.htm

