Konspirationer och terror
änka som gick och vattnade blommorna på
hans grav, och det blev anledningen till att
familjen helt förändrade sitt liv och lämnade
livet i Danmark.
Från och med åtta års ålder var Ole alltså
svensk och smålänning. Han växte upp i
Småland, och efter att ha slutat skolan började han arbeta med motivlackering, något
som renderade honom priser. Han spelade
även med i ett rockband i åtta år.
NATO:s underrättelsetjänst

Ole Dammegård är garden som
skyddar oss mot globalisternas terror
Sedan Palmemordet har Ole Dammegård aktivt sökt kunskap om många
olika terrorattentat som har drabbat oss sedan romartiden. Oles kunskap på
området är ovärderlig och kan redan ha räddat många människoliv.

O

le Dammegård föddes i slutet av
1950-talet i Köpenhamn och växte
upp i en familj som var involverad
i motståndsrörelsen under tyskarnas ockupation av Danmark under det andra världskriget. Oles morfar Johannes satt i fängelse för
att ha hjälpt judar till Sverige och Oles mormor transporterade bland annat vapen i en
barnvagn som hon drog genom Köpenhamn.
Oles pappa blev efter det andra världskriget
anställd av Esso (SO, Standard Oil) efter att
ha jobbat med att få en bensinmack i Köpenhamn att bli framgångsrik. Från det att han
tillsammans med sin hund hade bott i en
husvagn bakom bensinmacken fick han ett
bra jobb och kunde direkt köpa sig en villa.
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Ole växte upp utanför Köpenhamn, inte
långt från Kastrup. Han kommer ihåg att
hans uppfostran var relativt fri.
Ole blir svensk och smålänning

Oles föräldrar hyrde under Oles barndom en
sommarstuga i Lommaryd, en liten ort som
ligger utanför Aneby, inte långt ifrån Tranås
i norra Småland. Sommarvistelserna gjorde
att familjen fattade tycke för Sverige, och helt
plötsligt – över en natt – bestämde sig Oles
föräldrar för att flytta dit. En av anledningarna till att familjen flyttade till Sverige och
in i ett hus från slutet av 1700-talet var att
Oles pappa höll på att jobba ihjäl sig. Oles
mamma sade då att hon inte tänkte bli den

I samband med att NATO skapades (1949),
så skapades även en annan organisation som
kallas Gladio (1956). Gladio byggde på separata krigsenheter som inte hade någon aning
om de andra Gladio-enheterna. Dessa enheter är en del av NATO:S hemliga arméer som
även finns i Sverige. Oles pappa var med och
byggde upp en gruppering som kallas Absalon. I Sverige byggdes det upp en grupp som
kallades ”Stay behind”, och det är sådana
grupper som numera ligger bakom vissa så
kallade ”false flag operations” såsom 9/11,
Boston marathon bombings, Oklahoma
bombing, London, Madrid, Drottninggatan
med flera dåd.
CIA tog i mitten av 1960-talet över den
roll som många andra grupperingar tidigare
hade haft. CIA:s övertagande kallas ”Strategy
of tension”.
Danska Gladio rekryterade i slutet av det
andra världskriget sina medlemmar från den
danska motståndsrörelsen. Oles pappa blev
en sådan agent, och Ole tror att många i hans
släkt var rekryterade i den eller liknande organisationer. Oles pappa hade som uppgift
att åka runt till olika Esso-mackar, och Ole
kopplar pappans Esso-jobb till hans arbete
inom underrättelseverksamheten. Som bevis
för det har Ole kort på sin pappas vänner när
de träffar general Montgomery, president
Eisenhower med flera. Oles pappa och alla
hans kollegor hade stora, dyra och nya ”jänkare”, vilket var en indikation på att de tjänade stora pengar på sitt underrättelsearbete.
En av de bilder som Ole har på sin pappa är
tagen 15 meter från en av NATO:s mest
topphemliga NATO-baser.
Ole tror att hans pappa kanske beviljades
förflyttning till Sverige och de mörka skogarna i Småland för att bygga upp en liknande
organisation här i Sverige. Det står helt klart
att Oles pappa riskerade sitt liv, och det var
förmodligen en anledning till flytten.
Arbete efter skoltiden

Efter avslutad skolgång jobbade Ole under
ett års tid på en metallindustri, men Ole
kände sig instängd. Industrilokalen hade
inga fönster, och Ole ville bara därifrån. Där2000 -Talets Vetenskap 4 / 2019
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efter blev det som sagt motivlackning av
bilar. Så småningom fick Ole möjligheten att
arbeta som fotograf och frilansjournalist ute
i de småländska skogarna. Han skrev artiklar
för 25 öre per rad. I och med att han började
att skriva och intervjua folk på den småländska landsbygden upptäckte han att varje
människa har en intressant historia att berätta. Ole skrev och skrev, och hans artiklar
publicerades i de småländska tidningarna.
Han skrev om smålänningar som berättade
om vättar och troll. En man drev ett mopedmuseum, vilket ledde till en uppskattad
artikel. För sitt skrivande blev Ole älskad av
bygdens invånare – det var ju aldrig tidigare
någon som hade brytt sig om dem.
Intresset för konspirationer vaknar

Så småningom fick Ole anställning som
journalist, redigerare och fotograf på Hallpressen som var en konstellation bestående
av fyra tidningar, bland annat Tranås tidning
och Smålandstidningen, och under den här
tiden, vid 1980-talets början, kom Ole att intressera sig för Kennedy-mordet. En sen kväll
fick Ole se en TV-dokumentär om Kennedymordet. Där visades den så kallade Zapruderfilmen. När Ole fick se den, så insåg han att

mordet var en iscensatt konspiration, och
Ole bestämde sig för att åka till England och
USA för att där köpa böcker om mordet. I
USA träﬀade Ole vittnen till mordet och han
bestämde sig för att börja skriva en bok om
Kennedymordet. Detta blev Oles ingång till
en värld fylld av konspirationer och mörkläggning, det vill säga den värld som vi
tvingas att leva i även om vi inte vill tro att
det är på det viset.
Kennedymordet ledde Ole vidare till
morden på Abraham Lincoln, Malcolm X,
Martin Luther King och John F Kennedys
bror Robert F Kennedy. Plötsligt framträdde
ett mönster som med tiden kom att bli allt
mer tydligt.
Ole fann att olika kommissioner tillsätts
för att utreda något som aldrig kommer att
bli helt utrett. Den ena kommissionen avlöser den andra, och varje kommissionsrapport
blir så pass lång att ingen orkar läsa igenom
den ordentligt. Dessutom innehåller alla
dessa kommissionsrapporter sällan något av
värde.
Så även i Sverige

Med tiden såg Ole en gemensam struktur i
de krafter som verkade för att påverka såväl

nationell politik som världspolitik, och när
Palmemordet inträﬀade, så såg Ole ganska
snart att det var samma mönster där som vid
de andra morden, trots att Ole vid det tillfälle
som Palme mördades fortfarande levde i tron
att den svenska polisen var pålitlig och att de
svenska myndigheterna var till 100 procent
trovärdiga. Den bilden förändrades emellertid ganska snart.
Ole förstod så småningom vilka mörka
maktstrukturer som låg bakom alla de mord
som han hade studerat. Palmemordet blev
rejält omskakande. Det lilla trygga Sverige
blev med ens otryggt.
Ole drev vid tiden för Palmemordet en
konstbutik, vilken Oles kompanjon Majid
Modir tog över när Ole bestämde sig för att
flytta till Stockholm. Där arbetade han som
buss-chauﬀör och städare samtidigt som han
på heltid studerade Palmemordet. Ole uppsökte gruppen ”Privatspanarna” som bestod
av till exempel tulltjänstemän, poliser och advokater som hade som mål att lösa mordet.
Ole åkte runt och intervjuade de personer
som ingick i Privatspanarna. Han kopierade
tusentals dokument och studerade samtidigt
personer som troligtvis var en del av mordoperationen mot Olof Palme. En grupp som

Ole Dammegård har numera hjälp av Johnny ”Cash” Smith. Johnny heter faktiskt Smith i efternamn men kallas ”Johnny Cash” eftersom han kämpar för
att Sverige skall behålla kontanterna.
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som svenskar inte motsätter sig sådana försök
och förändringar. Samma sak gäller 5Gsystemet som de nordiska statsministrarna
har beslutat att bygga ut i de fem länderna,
trots att det finns uppenbara risker med det
systemet. Även 4G och 3G är liksom WiFi
skadliga.
Föreläsningsturnéer på löpande band

Ole Dammegård under sin föreläsning i Kalmar i oktober 2019.

Ole ingående studerade var basebolligan, en
grupp som bestod av våldsamma poliser.
Fokus på Palmemordet

Under tolv års tid fokuserade Ole på Palmemordet. Ole försökte att få publicister att
göra filmer eller skriva artiklar om det som
hade hänt, men ingen ville publicera något
om det. Alla lade ”locket på”. Det som Ole
kunde bevisa fick uppenbarligen inte komma
fram i massmedia.
Under en period gjorde Ole musik åt TV4.
Samtidigt såg han en tysk film som hette
”Mord i Stockholm” och som handlade om
Palmemordet. Filmen hade vunnit mängder
av priser i tre länder, men den hade inte ens
sänts i Sverige. Ole tog med filmen till Kalla
faktas redaktion. Där sade en av de grävande
journalisterna att de hade en policy som
innebar att de inte visade något annat än
sådant som kopplade Christer Pettersson till
Palmemordet.
Svenskarna inbillar sig fortfarande att Olof
Palme mördades, men mycket pekar på att
Olof Palme hade AIDS och att han samma
kväll försvann med ett flyg ut ur landet. Den
person som kom in till Sabbatsbergs sjukhus
var i sådana fall inte Olof Palme. Det hela
verkar, baserat på olika bevis och vittnesmål,
ha varit en konspiration som baserades på att
Palmes hälsotillstånd inte fick bli allmän känt.
Ett avslöjande om att Palme hade AIDS hade
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ju kunnat äventyra det socialdemokratiska
partiets trovärdighet, och det hade i förlängningen även kunnat komma att äventyra
partiets maktposition i svensk politik.
Mörkning inom massmedia

Ole hade en vän som jobbade på TV4 och
som berättade att det fanns ”men in black”personer som satt i bakgrunden under de
redaktionsmöten som pågick på kanalen.
Sådana personer påverkar alltså det som nyhetskanalerna sänder i Sverige.
– Det är en hel del som mörkläggs och som
aldrig kommer ut till allmänheten, säger Ole.

Delar av Sverige är tyvärr väldigt korrumperade! De journalister som borde granska
vad det är som händer, förhindras att granska
sådant som ligger på en viss nivå (till exempel
Estonias förlisning).
Precis samma sak gäller inom polisväsendet. Det är därför som bloggare, fria skribenter och sådana granskare som Ole fyller en
viktig funktion när det gäller att avslöja de
mörka krafter som hotar att förstöra både
vårt land och vår jord.
Sverige är det land som globalisterna använder som testland. Det beror på att befolkningen i Sverige inte sätter sig upp emot
kränkningar och mörkläggningar. Försök
som att förbjuda icke sjukvårdslegitimerade
att bota sjukdomar (se sidan 6-11) och ta
bort kontanterna drivs först i Sverige, efter-

I dagläget har Ole genomfört flera turnéer i
Sverige under det senaste året. Han har
under hela sitt liv givit mellan 500 och 1 000
intervjuer. I Sverige var intervjuerna fram till
för ett år sedan endast ett fåtal, men nu ökar
antalet i rask takt. Ole har dessutom börjat
att föreläsningsturnera i Sverige. Vid ett flertal tillfällen har Oles föreläsningar dock
ställts in av lokaluthyrarna, ibland bara med
någon timmes varsel. Det verkar vara både
frimurare och Expo som ligger bakom avbokningarna. Vid varje föreläsningstillfälle
har dock Ole och hans agent Johnny Smith
snabbt skaﬀat fram en ny lokal. Ingen föreläsning har blivit inställd på grund av motståndarnas aktioner, och ju mer motståndarna
jäklas, desto mer efterfrågad och känd blir Ole.
Ole tycker att det är skrämmande att se
hur ”main stream media” bara tillåter grävande journalistik inom vissa områden och
att det undanhålls information på andra, mer
känsliga områden. För närvarande har den
svenska regeringen dessutom lagt ett förslag
om en grundlagsförändring som innebär att
det blir straﬀbart för journalister att utreda
vissa saker. Yttrandefriheten är hotad!
Terrordåd och strategier

e New World Order driver genom Agenda
21, Agenda 30, den IPCC-styrda klimatalarmismen, målet med ett kontantlöst samhälle,
5G-systemet och mycket annat en strategi
som syftar till att upplösa samhällen, kulturer
och nationer. Dessa globalister skriver helt
öppet om vad de tänker göra, och de till och
med skryter öppet om sina planer.
Det samhälle som globalisterna planerade
under 1990-talet är det samhälle som vi nu
lever i. Globalisterna genomför sina projekt
som involverar upplösning av populationer,
viket nu helt klart håller på att ske i Sverige.
George Soros, den så kallade filantropen som
har tjänat enorma pengar på Sveriges valutadevalvering, sprider i både Mellanöstern och
Nordafrika numera ut information om att
Sverige är landet dit alla bör fly. De flesta
som söker asyl i Sverige har egentligen inga
asylskäl, utan de har kommit hit för att de
har fått Soros information om att Sverige är
så fantastiskt bra ! Även den svenska staten
bedriver numera samma informationskam2000 -Talets Vetenskap 4 / 2019
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panj med hjälp av en hemsida som är riktad
till människor i andra länder, och på hemsidan beskrivs till exempel svenska bidrag. Det
verkar som om det även i Sverige finns globalister som genom Regeringen och de svenska
myndigheterna agerar för att luckra upp fosterlandet.
De som ligger bakom globalisternas agenda är bara några tusen individer. Resten
av jordens befolkning har således mängdens
förmåga att sätta sig upp emot ”överheten”.
Överheten vill dock decimera jordens befolkning, och ett bevis för detta finns ingraverat
i monumentet Georgia Guide Stones, där det
står ristat i sten att jordens befolkning skall
begränsas till 500 miljoner individer.
False flag operations

Många false flag-operationer pågår samtidigt,
men de personer som genomför dessa operationer vet inte om allt det som kommer att
inträﬀa under respektive operation. Psychological operations är ett svenskt insatsförband
och en svensk verksamhet som drivs i försvarets regi: https://tinyurl.com/t7gqv9w .
Alla false flag operations har samma syfte
– att skrämma upp befolkningen så att den
lättare accepterar inskränkande och begränsande lagstiftning. När människor blir rädda,
så ger de lätt upp sina mänskliga rättigheter
i utbyte mot en falsk känsla av trygghet.
”False flag operations” kan man finna ända
tillbaka till Romarrikets tidevarv. Kvinnor
våldtogs och barn mördades av soldater som
påstods utgöra arméer från andra länder.

Soldaterna var givetvis utklädda, precis som
den svenske kungens soldater som i slutet av
1700-talet kläddes ut i ryska uniformer och
anföll svenska posteringar i det nuvarande
Finland – detta för att kunna starta ett förhoppningsvis framgångsrikt krig mot ryssen.
Samma tillvägagångssätt använde tyskarna
inför det andra världskriget. Polska soldater
påstod ha anfallit tyska gränsposteringar – en
ursäkt för att starta ett krig. De ”polska” soldaterna sköts till döds och visades upp, men
i själva verket var det tyska straﬀångar som
hade avlivats och klätts upp i polska uniformer. Uppfinningsrikedomen är stor när det
gäller att lura massorna. Om det inte finns
något yttre hot, så skapar man helt enkelt en
vision av att det skulle föreligga ett hot, ”Divide and Conquer”, – allt för att hålla sig
kvar vid makten genom att utnyttja en helt
okunnig befolknings behov av trygghet.
Problem – reaktion – lösning

Problem–reaktion–lösning var romarnas mall
för aktion. Det var överhetens sätt att via psykologiska operationer styra befolkningen. En
rädd befolkning kan man enkelt styra. Man
styr genom att ingjuta rädsla i befolkningen,
och för att kunna styra sitt eget folk skapade
romarna helt enkelt påhittade yttre fiender.
I dag är det masskjutningar, dödliga virus,
bomber och finanskrascher som skapar denna
rädsla. Terroraktioner riktas in mot byggnader av nationellt värde, turiststråk, skolor och
liknande. Det är kvinnor och barn, nunnor
och sjuksköterskor som dödas eller påstås ha

dödats. I katolska länder är det präster och
kyrkoherdar som dödas. Det väcker avsky
och vrede, och dessa attentat med åtföljande
känsloreaktioner påverkar många. Många
terrorattacker sätts in mot tåg, bussar och
flyg. Terroristerna vill skapa en känslomässig
reaktion hos de drabbade – skapa panik.
Sedan ropar alla med största säkerhet
”Skydda oss!” Därefter införs det nya kontroller samt begränsande lagar, och utegångsförbud proklameras.
Konspirationer

Oles liv blev så småningom mer och mer inriktat på konspirationer. Vid ett tillfälle blev
han uppringd av en person som berättade att
terroristerna lämnar ledtrådar om var nästa
operation skall äga rum. Ole berättar att
många av dem som utför de olika operationerna är enormt rädda för ”lagen om karma”.
Om de på sublima sätt visar var nästa dåd
skall ske, så tror de att det leder till att de
själva klarar sig bättre i ett kommande liv. De
tror även att om de bara lämnar ett spår, så
blir det betraktarna som får ett sämre karma
om de inte kan inse var nästa dåd kommer
att inträﬀa. Denna fatalistiska tro visar att det
handlar om själssvaga personer som deltar i
psykologiska operationer och terrorattentat.
Spår och tecken på konspirationsdåd

Innan dådet på Drottninggatan i Stockholm
inträﬀade, så trodde Ole att det var i Köpenhamn som nästa dåd skulle komma att ske.
Utifrån de ledtrådar som Ole hade hittat var-

Ole Dammegård i Kalmar under turnén i oktober 2019. Han föreläste om dramat på Drottninggatan i Stockholm, ett filmat föredrag, som senare togs
bort av YouTube på grund av vad YouTube kallade ”hatretorik”.
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Ole Dammegård och två av åhörarna under föreläsningen i Kalmar i oktober 2019.

nade han i rätt tid för dådet som inträﬀade i
Stockholm i stället för i Köpenhamn.
Ole varnade för även en attack i Florens
som skulle inträﬀa på en specifik dag. Massmedia skrev ett par dagar senare om en misslyckad ISIS-attack som skulle ha skett dagen
efter just den dag som Ole varnade för.
Sedan januari 2015 har Ole fokuserat på
att hitta de ledtrådar som pekar på var den
kommande attacken skall äga rum. Han har
funnit att de olika operationerna nästan alltid
utförs i länder som är medlemmar i eller har
en koppling till NATO. De olika terrordåden
inträﬀar vanligtvis i länder som ingår i spionallianserna Five Eyes, Nine Eyes och Fourteen
Eyes – en konstellation av länder som har
hemliga säkerhetsavtal med varandra – avtal
som få är medvetna om.
Det hela handlar om en global agenda.
Dåden utförs av en ”terrorteatergrupp” som
utför exakt samma föreställning om och om
igen. De transporteras i militärplan mellan
olika NATO-baser i de länder där dåden skall
genomföras. Det finns videor som avslöjar
hur de byter om och även sminkar sig och
maskerar sig inför dåden. De har fotografer
30

vars uppgift är att ta bra bilder, bilder som
ofta är tagna dagen före varje dåd och som
sedan används i massmedialt syfte.
Ole har, upp till ett par månader innan
dåden har inträﬀat, på internationell radio
förutspått 18 stycken attacker, och numera
föreläser han även om hur han förutspår
terrorattacker. På grund av sin upptränade
förmåga har Oles hemsida angripits flera
gånger. Tre stycken IP-adresser som har varit
involverade i intrången på Oles server ligger
exakt där MI6 i London har sitt kontor, där
NSA har sitt huvudkontor och i Sverige på
den adress på Kungsholmen där SÄPO har
sitt högkvarter.
Oles råd till alla är ”ifrågasätt allt!” och ta
reda på vad som verkligen hände på platsen
för dådet. Åk gärna dit. Den oﬃciella versionen stämmer aldrig. Ibland har det inte ens
hänt någonting på platsen, utan det är i
stället ett lurendrejeri, precis som det var i
Sandy Hook i USA.
Konspirationsteoretikerna lever farligt

En av Oles vänner, Jim Fetzer i USA, står just
nu åtalad på en summa av en miljon dollar

för att ha skrivit att en viss pojke som av
massmedia påstås ha dött vid Sandy Hook
faktiskt inte existerar. Pojkens pappa existerar
inte heller och kom inte ens till den domstol
i vilken åtalet drevs. Det åtalet är ett sätt att
försöka att stänga ned Jim Fetzers hemsida
där hans analyser av olika terrordåd oﬀentliggörs. De som kallas konspirationsteoretiker
angrips ständigt på olika sätt av de terrorister
som står bakom vågen av terrordåd. Den
spanske Bilderbergforskaren Daniel Estulin
var nära att mista livet när golvet i en hiss
hade skruvats bort. Daniel räddades av en
uppmärksam vän som hindrade honom att
trampa rakt ut i den dödsbringande tomheten
i det djupa hisschaktet.
Ole har i detalj studerat dådet på Drottninggatan i Stockholm, och även där återkommer det vissa saker som är gemensamma
med andra dåd. ”Alla false flag-attacker föregås av så kallade säkerhetsövningar, ett av de
tecken som kan vara en del i att avslöja vad
som är på gång. Dagarna före den påstådda
terrorattacken i Stockholm hade valda delar
av polis, militär, SÄPO, MSB, centrala sjukhus, ambulans- och brandpersonal, präster
och pedagoger övningar tillsammans med utländska experter. Målet för terrorövningen:
Åhlénshuset – exakt samma byggnad som
sedan blev en viktig del i dramat! Specifika
delar av masmedia hade även i centrala
Stockholm en pågående konferens som handlade om journalisters roll vid terrorattacker.”
En märklig företeelse som Ole har uppmärksammat är att det på platsen för de olika

Annica Frantz anordnade i sin bostad i Kalmar
en av Oles föreläsningar under hans föreläsningsturné i oktober 2019.
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Så här ser Ole Dammegårds hemsida

www.lightonconspiracies.com

terrrordåden ofta finns skor kvarlämnade.
Ibland kan det till och med ligga skor travade i högar där terrorattentatet påstås ha
inträffat.
– Vad i hela fridens dagar är det som får

konspiratörerna att lämna kvar skor?
Oles föreläsningar – positiva strömningar

Det är en positiv strömning som just nu är
på gång i Sverige, men även i andra länder,
och Ole får allt mer uppmärksamhet. Han
har turnérat i ett femtontal länder, varit en
av huvudtalarna vid e JFK Assassination
Conference i Dallas, Texas, blivit tilldelad
Prags Fredspris, har adopterats av e Apache
Nation i Arizona och hans föreläsningar blir
mer och mer välbesökta över hela världen.
Efter en av Oles föreläsningar kom en magiker som satt i publiken fram till Ole och sade:
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ut. Den är fullspäckad med information om terrordåd och liknande.

– Du beskriver i detalj mitt yrke. Jag är
illusionist. Mina föreställningar går ut på att
få människor att titta åt ett helt annat håll
än det där de kan se hur jag gör.
2000-Talets Vetenskap besökte i oktober
Oles föreläsning i Kalmar där Ole för ovanlighetens skull föreläste om terrordådet på
Drottninggatan. Det är få i Sverige som klarar av att höra om det terrordådet, troligtvis
på grund av att det framkallar oro och ångest,
men Ole gör samtidigt allt han kan för att
inspirera och motivera publiken att inse
sin egen kraft och möjlighet till förändring.
Föredraget i Kalmar arrangerades av Annica
Frantz som numera även hon har tystats ned
på YouTube.

på YouTube finner man via denna länk:
https://tinyurl.com/qkd2tj9 . Där finns
det mängder av inslag som man kan se och
lyssna på. Bland intervjuerna kan nämnas
de som Michael Oddane samt SwebbTV har
genomfört med Ole. Dessa ligger på YouTube.
Michael Oddane driver en sajt som heter
Wake Up Globe och som man finner via
länken h t t p : / / wa ke u p g l o b e . c o m / . På
YouTube finner man Wake Up Globes kanal
på https://tinyurl.com/sochf6g . Den välkända SwebbTV-kanalen finner man via
länken https://swebbtv.se/ . SwebbTV
kan ses på https://tinyurl.com/y5ua4qo6.
Läs mer om Ole på hans oﬃciella hemsida

Se Oles föreläsningar och intervjuer!

Text och foto 2-6: Michael Zazzio

Ole Dammegårds föreläsningar och intervjuer

Foto 1: Ole Dammegård, privat samling

https://lightonconspiracies.com/
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