Psykologiska operationer

Bedrägeriet på Drottninggatan
– ett terrorbrott mot den egna befolkningen
Att svenska myndigheter bedriver psykologiska påverkansoperationer mot den egna befolkningen blir allt mer uppenbart. De svarta bakgrundskrafterna lämnar nämligen många gånger medvetet tydliga fingeravtryck efter sig.
– Attacken på Drottninggatan för fem år sedan var en psykologisk operation under falsk flagg som bär frimureriets hemliga signum, säger Jori Lahdenperä, som de senaste åren har hållit trettio föreläsningar i ämnet.

P

recis som med teatermordet på
Olof Palme och massmordet som
begicks när Estonia sänktes, är terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm omgärdad av otaliga frågetecken och
pusselbitar som inte passar ihop med den
oﬃciella bilden av vad som inträﬀade. Den
oﬃciella versionen hävdar att vad som
hände på Drottninggatan klockan 14.53
fredagen den 7 april 2017, var att en då
39-årig man vid namn Rakhmat Akilov
stal en olåst lastbil som han sedan vansinneskörde nedför Drottninggatan. Fordonet
ägdes av bryggeriet Spendrups och stod
tillfälligt parkerad på Adolf Fredriks kyrkogata, en tvärgata till Drottninggatan, där
Akilov sägs ha stulit lastbilen.
Enligt en åkare med flera anställda, som
2000-Talets Vetenskap har talat med, hör
det till ovanligheterna att lastbilschauﬀörer
lämnar förarhytten olåst under last- och
lossning av gods.
– Mina chauﬀörer ska låsa sina lastbilar,
inte minst för sin egen skull. I förarhytterna förvarar de ju värdesaker som bärbara
datorer, läsplattor, mobiltelefoner, plånböcker och även nycklar till olika företag i
förarhytterna. Ofta lämnar förarna bilarna
utan uppsikt när de lastar och lossar. Då
måste värdesakerna vara inlåsta i förarhytten, säger åkaren som vill vara anonym.
Myndigheterna hävdar att Akilov under
sin korta karriär som lastbilschauﬀör dödade fem personer och skadade ett tiotal;
även en hund sägs ha dödats. Färden längs
med Drottninggatan tog tydligen inte
längre än 40 sekunder och avslutades med
att han kraschade lastbilen i både en pelare
och i skyltfönstret till Åhléns skönhetsavdelning. Akilov antände sedan en hemmabyggd spränganordning i lastbilens
förarhytt, vilken dock inte detonerade,
men det började ändå brinna i hytten. Han
ska därefter ha klättrat ut ur den kvaddade
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och brinnande förarhytten och försvunnit
ned i tunnelbanesystemet utan att någon
stoppade honom. När brandmän var på
plats slog det även av okänd anledning ut
lågor från lastbilens delvis öppna ramp.
Enligt myndigheterna hade Akilov svurit
trohet till terrorgruppen Islamiska staten,
och motivet till att han körde in på en av
Sveriges mest kända gågator för att döda så
många som möjligt sades vara islamistisk
terrorism. Några timmar efter dådet greps
Akilov i Märsta, och han dömdes den 7
juni samma år till livstids fängelse för terroristbrott baserat på fem mord och allmänfarlig ödeläggelse. Han dömdes även
för försök till terroristbrott baserat på 119
fall av mordförsök samt i 24 fall för framkallande av fara för annan. Påföljden blev
även utvisning och förbud att någonsin
återvända till Sverige.
Men dokument som 2000-Talets Vetenskap har tagit del av, en sammanställning
av uppgifter från polisens förundersökningsprotokoll och vad som har rapporterats i systemmedia, visar att den oﬃciella
versionen är ett enda stort bedrägeri, som
enligt flera källor i stället är ett terroristbrott mot Sveriges befolkning. Det
skulle således alltså inte vara fråga om islamistisk terrorism utan i stället om inhemsk
terrorism, som dessutom enligt källorna
verkar vara sanktionerad av högt uppsatta
korrumperade militärer, poliser och tjänstemän som ingår i hemliga nätverk.
Bilder som visar en lastbil som delvis står
inne i skyltfönstret på Åhléns har presenterats i polisens förundersökningsprotokoll. Myndigheterna hävdar att denna
lastbil kom körande utefter Drottninggatan och därefter rammade pelaren och
skyltfönstret, där lastbilen blev stående.
Myndigheterna hävdar även att den körde
i en hastighet av 60 km/tim och omedelbart stannade mot pelaren. I verkligheten

skulle den del av lastbilshytten som träffade pelaren ha tryckts in, och sedan skulle
lastbilen ha fortsatt in genom skyltfönstret
och demolerat stora delar av gatuplanet i
Åhlénsvaruhuset. Plåten i karossen utgör
nämligen ett ringa hinder, och lastbilen
skulle förmodligen ha fortsatt framåt av
den stora kraft som orsakades av lastbilens
tyngd och dess påstått relativt höga hastighet. Den enda möjligheten är att lastbilen
i Åhléns skyltfönster har placerats där av
dem som har arrangerat teaterscenen, men
de har inte haft tillräcklig kunskap i fysik
för att kunna göra det hela trovärdigt.

Övningen som blev verklighet
Vid tiden för denna händelse stod Stockholmsregionen, som av en slump, precis
inför en stor övning för att möta ett terrorattentat. Det var en stor regional övning
för att möta händelser såsom terrordåd,
och den gick under namnet Styrbjörn och
var planerad att äga rum den 10 maj. Efter
attentatet den 7 april behövdes det dock
inte längre någon övning och Styrbjörn
ställdes in.
Vid tidpunkten för attacken på Drottninggatan var Ola Slettenmark samordningschef på Länsstyrelsen Stockholm, en
myndighet med uppdrag att leda Samverkan Stockholmsregionen, en avtalsorganisation som involverar ett fyrtiotal myndigheter.
Under en föreläsning som hölls på Samhällssäkerhetsmässan i Kista år 2017 och
som sändes på SVT Forum, har Ola Slettenmark uttalat sig om övningen: ”Vi riggade för en övning som hette Styrbjörn,
som skulle ske den 10 maj. Vi kom aldrig
så långt att vi hann genomföra den eftersom händelsen den 7 april kom innan.
Som en del i den övningen skickade jag ut
ett mejl den 7 april klockan 14.52, en
minut innan det första larmsamtalet kom
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med den inriktning vi just hade tagit om
höjd terrorhotnivå.”
Ola Slettenmark har under en föreläsning alltså erkänt att han skickade ut ett
massmejl från Samverkan Stockholmsregionen till flera personer inom Styrbjörn
en minut innan terrorbrottet ägde rum.
Han har i efterspelet till terrorbrottet blivit
befordrad inom polisen. I dag arbetar han
som enhetschef för Nationella operativa
avdelningen, NOA, vid Polismyndigheten,
en i januari 2015 inrättad organisationsenhet som har ersatt den tidigare Rikskriminalen.
2000-Talets Vetenskap kontaktar Ola
Slettenmark och frågar:
Stämmer det att du skickade ut ett mejl
som höjde beredskapen en minut innan
terrordådet?
– Vi hade sedan 2015, till följd av olika
terrordåd i Europa, ett beslut att skapa
bättre förutsättningar för samhället att
hantera eventuella terrordåd. Som en del i
detta beslutades det att vi skulle försöka
höja vår förmåga att samverka genom utbildning, teknikstöd, metoder och färdiga
rutiner. För att kunna pröva och utvärdera
vår förmåga bestämdes att en simulerad
bordsövning skulle ske den 10 maj 2017,
kallad Styrbjörn , utifrån den aktuella
namnsdagen på den planerade övningsdagen. Under planeringen kommunicerade
vi löpande olika material till myndigheterna som ingår i Samverkan Stockholmsregionen som förberedande moment till
övningen, säger Ola Slettenmark till 2000Talets Vetenskap.
Folk tycker att det är anmärkningsvärt
att du skickar ut det här massmejlet en
minut innan terrorattacken äger rum.
Vad har du att säga om det?
– Det finns väldigt många olika tolkningar av det. Fredagen den 7 april skickade jag ut ett underlag som hade tagits
fram: Regional inriktning – Attentat och
tidskritiska händelser – ett underlag som
var tänkt att ge ramarna för hur myndigheterna generellt ska agera vid denna typ
av händelser. Dokumentet hade under veckan antagits av de chefsföreträdare för aktörerna, som utgör Regionala chefsgruppen,
och skickades ut för kännedom till samtliga ingående myndigheters chefsföreträdare. Mejlet skickades klockan 14.52 i
syfte att sprida informationen som förberedelse inför övningen i maj, men innehöll
inte någon form av meddelande om höjd
beredskap eller i övrigt förändring i terror18

hotnivån, säger Ola Slettenmark.
Har du fått kritik för att du skickade ut
det här mejlet?
– Nej, vi hade ett uppdrag att bedriva
övningsverksamhet vilket vi gjorde. Vi
skulle öka vår förmåga att som samhälle
kunna hantera alla typer av insatser och attacker, men där man bestämt att terror kan
vara ett väldimensionerat hot mot samhällets samlade respons att kunna agera vid
kritiska händelser, oavsett om det skulle
vara en olycka eller en mer antagonistisk
attack, säger han och fortsätter:
– I och med att det hade förekommit ett
stort antal attentat runt om i Europa så
kändes det som att vi behövde säkerställa
att vår gemensamma beredskap i samhället
fungerar och att vi kan agera som ett gemensamt system. Samverkan är ett grundläggande verktyg för att få olika aktörer att
fungera ihop.
Han fortsätter:
– Ur ett samhällsperspektiv var det ett
dimensionerat scenario för att kunna öva
mot hot och se vad vi kan klara av helt enkelt. Därför bedrev vi övning kring det och
inom ramen för den övningen gjorde vi
rena informationsutskick och tog fram
riktlinjer för hur vi avser att jobba samlat.
Det var ett sånt utskick som gick iväg inför
en kommande övning. Det var inte specifikt kopplat till Drottninggatan, det var generella förhållningsramar om hur vi agerar
tillsammans. Slumpens skördar gjorde att
vi snabbt fick se till att folk förstod att det
här inte var en del av en kommande övning, säger Ola Slettenmark.
Ja, den risken kan ju ha varit överhängande?
– Ja, den fanns ju i alla fall där ifall man
missförstår, säger han.
Vad gör Samverkan Stockholmsregionen? Är det en myndighet som samordnar andra myndigheter?
– Nej, Samverkan Stockholmsregionen
är en avtalsorganisation som syftar till att
vara en eﬀektiv form för samverkan inom
området samhällssäkerhet i vardag, kris
och höjd beredskap. Det är alltså en ickejuridisk lösning som i sig inte är en egen
aktör eller myndighet utan en ren samverkansform där parterna själva samordnar
sina uppdrag med stöd av strukturer, processer och gemensamma funktioner.
Varför ställdes övningen Styrbjörn in?
Behövdes inte den mer än någonsin efter
terrorattacken eller var folk för tagna av
stundens allvar?

– Aktörerna gjorde samlat bedömningen
att det inte fanns rimliga förutsättningar
att öva ett terrorscenario så nära inpå en
faktisk händelse. Beslutet blev därför att i
stället nyttja den bokade tiden för övningen för att följa upp och utvärdera de
åtgärder som hade gjorts som en del i att
lära och vidareutveckla den samlade förmågan i samhället, säger han.
Det måste vara svårt att veta om det är
ett riktigt terrordåd eller om det är
någon vettvilling som ligger bakom när
det inträﬀar dylika attacker. Eller hur?
– Om det verkligen är terror eller inte är
en juridisk fråga att bedöma i efterhand,
efter den akuta hanteringen. När något inträﬀar motsvarande Drottninggatan vet
man initialt inte om det är en olycka, sjukdomstillstånd eller med avsikt. Det är därför vi valde att ha en inriktning som i
grunden är densamma för attentat och
olyckor utan avsikt. Under en händelse kan
antagande göras om terror i syfte att säkra
att man mentalt har samma förberedelse
oavsett eventuell utveckling av händelsen,
säger han.
Hade ni fått indikationer på att ett terrordåd skulle ske i Stockholm?
– Nej, det enda som fanns var den nationella bedömningen av terrorhotnivån
som Säpo anger publikt på sin hemsida,
säger Ola Slettenmark.

Terrorövning dagarna innan
Dagen innan terrorbrottet anordnade dessutom Stockholms läns landsting en kurs
för en grupp krisstödjare. Det var läkare,
psykologer, kuratorer, diakoner, präster
och sjuksköterskor som ska stötta och svara
på frågor vid en stor olycka eller en attack
som drabbar medborgarna. Polis, säkerhetspolis och militär samövade enligt egen
uppgift. Även militär var närvarande på
Drottninggatan. Dagen efter utbildningen
inträﬀade attacken.
– När jag fick höra vad som hade hänt
kunde jag knappt tro att det var sant. Det
var ju precis det som vi hade övat på.
Under torsdagen simulerade vi en sprängning på Åhléns. Det var ett fiktivt scenario
med medierapportering om att någon
hade placerat ut en bomb, sa sjuksköterskan Agneta Carlswärd Kjellin till kvällstidningen Expressen den 10 april 2017.
Även Polisen övar terrorism vid Åhléns
och är där redan under natten till fredagen
den 7 april. En polis som är ditrest för att
delta i övningen råkar publicera en bild
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Jori Lahdenperä knäckte frimurarnas hemliga kod, som har inslag av gematri, och han har hittills hållit trettio föreläsningar i ämnet.

från västra sidan av Åhlénsvaruhuset innan
övningen oﬃciellt hade börjat, som visar
att en polisbil var närvarande på platsen.
När poliskvinnan konfronteras med detta
raderade hon bilden från sina sociala medier.
Monica Hultgren, kommunikatör på
Åhléns, säger att all information om det officiella händelseförloppet finns på nätet.
– Det som hände, det hände och det ligger ute på nätet och jag har överhuvudtaget
inte några andra kommentarer, det är flera
år sedan nu också, säger hon till 2000-Talets Vetenskap.
En uppgift som förekommer är att även
Åhléns ska ha haft övningar i anslutning
till händelsen. Är det sant?
– Du jag måste i väg på ett möte nu så
jag kan inte hjälpa dig mer med det här.
Det som finns ute på nätet finns ute och
tyvärr har jag inga andra kommentarer,
säger hon.

Jori Lahdenperä knäckte frimurarkoden
Jori Lahdenperä är utbildad inom ekonomi och statsvetenskap vid Mälardalens
universitet och är en av dem som har sett
igenom bedrägeriet på Drottninggatan. I
trettio lovordade föreläsningar har han
blottlagt det som han kallar för frimurar2000 -Talets Vetenskap 2/ 2022

nas hemliga kod, frimurarordens hemliga
signum. Utifrån denna kunskap har han
analyserat det som hände på Drottninggatan.
När 2000-Talets Vetenskap träﬀar
honom på Sergels torg, där Drottninggatan passerar förbi, berättar han att han alltid har tyckt om siﬀror. Redan när han gick
på lågstadiet brukade han vara först av alla
till mattelektionerna. I det som han kallar
för frimurarkoden finns det inslag av gematri, som handlar om att ge bokstäver ett
talvärde och på så sätt även ge ord talvärden. Då framträder det ett mönster, frimurarkoden, där vissa nummer är framträdande
och återkommande, frimurarnas signum.
– Huvudtemat för den här attacken är
numret 47. Attacken inträﬀade den 7 april,
alltså månad nummer 4 och dag nummer
7, då bildas talet 47, som råkar vara den
adress som lastbilen sägs ha kraschat på,
nämligen Drottninggatan 47. Numret 47
är även den vinkel som finns i den passare
som är en del av en speciell version av frimureriets viktigaste symbol, och det är ett
nummer som ofta återkommer inom frimurarkoden, säger han.
Den internationella frimurarorden är ett
hemligt sällskap med sex miljoner oﬃciella
medlemmar världen över. Medlemmarna,
som i regel innehar inflytelserika positioner
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i samhället, är väldigt diskreta med att de
är frimurare, och de talar sällan om vad
som sker inom det slutna brödraskapet, berättar Jori Lahdenperä.
– De fick till ett väldigt elegant registreringsnummer på lastbilen, PNG 037. P är
den 16:e bokstaven i alfabetet, N är den
14:e och G är den 7:e. Adderar man 16,
14 och 7 blir det 37. Adderar man sedan
37+0+3+7 blir resultatet 47. Även nummer
37 har betydelse, eftersom det symboliserar
Salomons stora sigill, 37 punkter som tillsammans bildar en sexuddig stjärna, ett så

Tre exempel på så kallade stjärnnummer.
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kallat stjärnnummer, säger Lahdenperä.
– Tidpunkten för attacken 14:53 kan
man även läsa som 2:53 och 253 är även
det ett stjärnnummer, så även där fick de
in sin symbolik. Det är en väldigt elegant
vald tidpunkt! Jag kallar det här för frimurarkoden. Hela attacken bär deras fingeravtryck. Koden handlar inte enbart om att få
till rätt nummer, utan de vill verkligen göra
det på ett elegant sätt med nummer som
ger flera referenser samtidigt, säger han.
– Akilov dömdes även för försök till terroristbrott baserat på 119 fall av mordförsök (11=4+7 och 9=9+0).
Du har en förmåga att se deras intrikata
signum. Hur kändes det när du först fick
syn på det här?
– När jag först fann den här koden i
samband med 9/11 och såg hur tydlig den
var kommer jag ihåg hur nackhåren reste
sig på mig. Det var verkligen ett matematiskt bevis som går att belägga med sannolikhetslära, vetenskap och etablerad praxis.
Samtidigt blev jag rädd och tänkte att nu
har jag hittat någonting som de verkligen
skyddar. Det var en upplevelse och sedan
dess har jag grävt i det här och vridit och
vänt på de här numren under flera års tid.
– Nu känner jag igen frimurarkoden direkt om den dyker upp. Jag blev överraskad
att den förekommer så ofta i Sverige. När
det gäller Estonia är den väldigt tydlig, likaså i fallet Utøya i Norge, säger han.
Hade du varit nöjd om du var beställare
av det här så kallade terrordådet på
Drottninggatan?
– Det är en bra fråga. Det har ju gått i
lås, så att säga, och folk vill ju inte se det
här. Jag tror att det sitter väldigt många
människor som är invigda i olika hemliga
ordenssällskap på olika nyckelpositioner i
samhället, inte bara frimurare utan även
medlemmar i andra ordnar. Oavsett är det
så att alla som blir medlemmar måste svära
en tystnadsed och skydda de hemligheter
som hör till dessa kotterier. Om man då
sätter dessa ordnars stämpel eller signum
på ett attentat som det här, så betyder det
att väldigt många svenskar i någorlunda
höga positioner har svurit en ed om att inte
avslöja den hemligheten. De tvingas
skydda ordensbrödernas hemligheter, jag
tror att det är en viktig aspekt och jag har
funderat mycket på detta, säger han och
fortsätter:
– Medlemmar i hemliga sällskap tvingas
på detta sätt till tystnadsplikt. Ingen vågar
vara den förste som bryter tystnaden. De
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vet att även om de skulle försöka så skulle
det bli för mycket motstånd och antagligen
skulle de röjas ur vägen ganska omgående.
Så de tror nog att de inte har något annat
val än att spela med och följa den ed man
en gång svurit att följa.
Var det 9/11 som fick in dig på det här
spåret och som gjorde att du knäckte frimurarnas hemliga kod där gematri är
centralt?
– Ja, det var alla nummer kring 9/11
som jag satt och vred och vände på och
efter ett tag såg jag mönstret. Efter det började jag undersöka Londonattacken som
ägde rum den 7 juli 2005. Även där är frimurarkoden övertydlig. Bussen exploderade 09:47, nummer 9 som symbol för
frimurarnas vinkelhake, en rät vinkel är
som bekant alltid 90 grader (9+0), och 47
för passarens 47 grader.

Vinkelhaken och passaren är två viktiga symboler för frimurarna.

– Tunnelbanetågen i London sprängdes
08:49, 4+7 blir 11, alltså 11 minuter i 9
(9+0). Det oﬃciella antalet döda i London
är 56 stycken, 47+9 blir 56. Antalet skadade uppgavs vara 784, just den gåtan tog
ett tag innan jag knäckte. Frimurarnas vinkelhake heter square på engelska, och betyder även att ta ett tal i kvadrat. Tar man
4 gånger 7 får man 28, och 28 i kvadrat
blir exakt 784. Det är helt bisarrt men
samtidigt jättetydligt, säger han.
Det är ju uppenbart att de räknar med
att vanliga människor aldrig ska sätta sig
ned och räkna på det här, eller hur?
– Nej, vem kan ens i sin vildaste fantasi
föreställa sig att det finns ett sådant här
mönster, en sådan här kod. De justerar
dödstalen i efterhand så att de stämmer
överens med koden.

Vad har du fått för respons på dina föreläsningar?
– Folk tycker att de är intressanta och att
koden utgör ett häpnadsväckande bevis.
Jag har även uppmanat folk att organiserat
försöka komma ut med den här informationen på ett mer kraftfullt sätt, men där
har jag ännu inte fått den respons som jag
har hoppats på. Jag tror att folk som inte
riktigt är vana vid nummer ser sambanden
men de förstår inte riktigt hur otroligt tydligt det här ändå är.
Vad är motivet för att iscensätta de här
attackerna?
– Att skapa rädsla, kaos och polarisering
samt att skapa konflikt mellan svenskar
och invandrare.
Först serveras vi kaos, sedan reagerar vi
med rädsla, sedan kommer våra räddare
och erbjuder oss beskydd om vi bara ger
upp våra friheter. Är det så vi ska tolka
deras strategi?
– Ja, det är den numera klassiska metoden problem, reaktion, lösning. Men det är
de som skapar problemet och lösningen,
den ovetande befolkningen står för reaktionen som ofta är rädsla, ilska eller sorg.
Den påstådda gärningsmannen heter ju
Akilov, vilket kan utläsas som ”I kill love”.
Det är ett luciferianskt koncept, kriget mot
själen, kriget mot kärleken. Att sprida kaos
och rädsla och att döda kärleken mellan
människor, helt enkelt att destabilisera
samhället.
Enligt uppgift har observationer av en
liknande lastbil gjorts i centrala Stockholm samma dag, vet du något om det?
– Ja, vittnesuppgifterna om att det kört
runt en annan snarlik lastbil är komprometterande. De har tydligen kört upp den
lite på trottoarkanter och haft sig.

Betonglejonet och trafikljuset
Vid korsningen Drottninggatan – Mäster
Samuelsgatan påstås att ett betongfundament, ett så kallat betonglejon, som blivit
påkört och kommit glidande, har träﬀat ett
trafikljus som böjts 45 grader åt höger från
betonglejonets färdriktning, och att betonglejonet då ska ha studsat 45 grader åt
det andra hållet. I verkligheten skulle stolpen böjt sig i den riktning som betongfundamentet färdades i. En stolpe som böjer
sig har heller inte någon fasthet att studsa
iväg ett betonglejon som väger 900 kilo.
Enligt dokument som 2000-Talets Vetenskap tagit del av skulle stolpen ha böjt sig
åt söder, samma riktning som betonglejo2000 -Talets Vetenskap 2 / 2022
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net färdades i, och det skulle i sin tur ha
fortsatt över stolpen. Eller så skulle stolpen
inte ha böjt sig alls om den var styv nog att
stå emot kraften.
Myndigheterna hävdar att ett betonglejon på 900 kilo som skulle ha suttit fast
framför eller under lastbilen lossnade och
fortsatte att glida på egen hand utefter
gatan, i samma hastighet som lastbilen
körde, men betonglejon utan hjul på närmare ett ton glider inte omkring på det sättet i verkligheten.

Avsaknaden av motorolja i lastbilen
Polisen hävdar att lastbilens oljetråg har
blivit skadat och visar upp bildbevis på
detta i förundersökningsprotokollet. Men
ingen motorolja har bevisligen runnit ut,
eftersom det inte syns någon motorolja på
lastbilens underrede, i skyltfönstret eller på
det betonglejon som lastbilen påstås ha
kört på och som torde ha orsakat skadan
på tråget.
Notera även den jämnt utströdda blomjorden som leder fram till lastbilen. Ingen
jord fanns i skyltfönstret eller under lastbilen där den stannade. De som planerat
operationen har spridit ut jord på gatan för
att ge sken av att något våldsamt har inträﬀat. På samma sätt spred man ut ett
jämnt lager av en genomskinlig vätska.
– De har spridit ut jord- och vätskespår
på olika delar av Drottninggatan för att ge
sken av att en våldsam islamist har kört
fram där. Om man ska genomföra en
sådan här operation måste det ju synas spår
efteråt för att få fram den visuella eﬀekten,
men lastbilen skulle inte komma långt om
den körde in i ett betonglejon, säger Jori
Lahdenperä.
Nej, det är väl därför det finns betongfundament. Om de kan flytta sig så lätt
som myndigheterna påstår, finns det ju
ingen vits med dem.
– Det ser ju dessutom ut som om betonglejonet har åkt parallellt med lastbilen.
Vad ska man kalla det här egentligen, en
händelse, ett bedrägeri, en övning, en
skarp övning, en terrorattack? Vad tycker du är lämpligt?
– Ja, vad ska man kalla det, en skenattack kanske, nej… Rätt benämning är en
psykologisk operation eller en attack under
falsk flagg. Hur som helst är det en attack
på Sveriges befolkning och i förlängningen
på hela Europas befolkning. Alltid kring
händelser likt dessa pågår otroligt många
övningar. Jag tror att det handlar om att få
2000 -Talets Vetenskap 2/ 2022

Här är en bild från förundersökningsprotokollet, teknisk undersökning, del 5:1, sidan 199.

Enligt Jori Lahdenperä är huvudtemat för attacken på Drottninggatan 47 just numret 47.

Polisen hävdar, bland annat i förundersökningsprotokollet, 5.1-5.3, teknisk bilaga, sidan 43, att en
lastbil skulle ha kört nerför Drottninggatan och lämnat dessa hjul- och vätskespår efter sig.
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dit rätt folk, de som är med på noterna
från början, säger han.
Precis, och de som har varit delaktiga får
nog svårt att gå ut och vittna om vad de
varit med om, eftersom de är insyltade
på olika sätt, eller hur?
– Eventuellt har personalen på Åhléns
fått skriva på ett kontrakt om tystnadsplikt
gällande terrorövningen. Då inbegriper ju
den tystnadsplikten det som faktiskt händer den dagen. Det är en misstanke jag har,
jag vet inte om den stämmer eller inte.
På bilderna från olycksplatsen står det
massor av människor runt bårarna där
sjukvårdarna arbetar, vilket ju är graverande för så ser det ju oftast inte ut på
olycksplatser. Så fort polis eller ambulanspersonal är framme vid de skadade
eller döda bör ju allmänheten backa och
ge räddningstjänst och vårdpersonal utrymme, även om det inte alltid respekteras. Men bilderna visar något helt
verklighetsfrånvänt, eller hur?
– Ett vittne som kom på en av mina föreläsningar hade varit på plats tio minuter
innan och blivit ivägkörd så det kan ju vara
så att de människor man ser i videor och
på bilder till viss del är statister eller så kallade krisskådespelare. I själva verket var alla
vanliga människor redan bortjagade av de
invigda som visste vad som skulle komma
att ske.

Påstår att de har lyft lastbilen
Räddningstjänsten har fotograferat det påstådda lyftet av lastbilen. Av bilderna framgår att de har lutat några domkrafter snett
mot lastbilens vänstra sida, den mot gatan,
men man har inga domkrafter på lastbilens
högra sida. Hade de försökt lyfta lastbilen
på det viset hade den förmodligen tryckts
in i butiken. Deras egna bilder avslöjar att
de bara ställt upp domkrafterna mot lastbilen för att ta bilderna och ge sken av att
dom lyfter lastbilen, alltså arrangerat en
scen.
Tror du på den oﬃciella versionen av
vad som hände på Drottninggatan den
7 april 2017?
– Nej, absolut inte, säger Jori Lahdenperä.
Vad framstår för dig som det mest komprometterande för de som iscensatt det
här terrorbrottet mot Sveriges befolkning?
– För mig är det frimurarkoden. Jag finner den i många terrorattacker, antingen
finns den där helt tydligt eller så finns den
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inte där, det är antingen eller. Just i Stockholm är det väldigt tydligt att den finns
där: att det sker på Drottninggatan 47
samt att registreringsnumret blir 47 när
man adderar enligt gematri och sedan tidpunkten som man kan utläsa som stjärnnumret 253. Alla nummer följer frimurarkoden väldigt tydligt och det är ingenting
som kan uppstå av en slump, utan siﬀrorna
är valda för att passa koden. För mig är det
ett tydligt bevis.
– Sedan har vi all teknisk bevisning som
inte stämmer. Dessutom kan det vara den
här attacken som Donald Trump syftade
på när han höll sitt ökända: ”Last night in
Sweden”-tal. Det var sju veckor innan det
hände, det är ganska intressant att han målade upp att det hade inträﬀat en terrorattack i Stockholm trots att det inte hade
gjort det, precis sju veckor innan det faktiskt sker. Carl Bildt kom även med sitt
svar på Trumps tal 47 dagar innan det
sedan hände.

”De har en självbild av sig
som moraliska människor
som har koll på hur saker
och ting ligger till. Om det
skulle visa sig att det ligger
till på ett annat sätt måste
de omvärdera sitt beteende
för att kunna förbli
moraliska människor”
– Det var en sak som var jättemärklig,
folk gick runt och bar på en skadad kvinna
i flera kvarter. I en bildsekvens syns en del
av en klocka som tydligt visar att tiden inte
stämmer med tidpunkten då man påstår
att hon bars runt. Är man redan misstänksam ser man alla dessa detaljer som inte
stämmer, och det finns en anledning till att
de inte stämmer, säger han.

Vägrar att lämna ut filmmaterial
En begäran har gjorts att få ut allt filmmaterial som polisen har från händelsen den
7 april 2017, men polisen vägrar då de allra
flesta filmer fortfarande bedöms omfattas
av sekretess och således aldrig kommer att
lämnas ut. Inte heller filmer från helikoptrar eller det som de kallar filminspelning
på Drottninggatan vill de lämna ut. Men
utifrån polisens och övriga aktörers perspektiv är det givet att filmerna, om de

lämnas ut till allmänheten, avslöjar bedrägeriet och att scenerna längs Drottninggatan var arrangerade. Enligt uppgift skall
ärendet ha överklagats till kammarrätten
och till högsta förvaltningsdomstolen utan
resultat.
Är det okej att det finns fraktioner eller
nätverk inom myndigheter som iscensätter terrorattacker mot den egna befolkningen?
Jori Lahdenperä svarar:
– Frimureriet är en struktur som skuggregeringen använder sig av, ett verktyg
bland många. Men det är inte okej någonstans att det går till på det här sättet. Det
är en kontrollstruktur som går ut på att
trycka ner människor och göra dem så små
och svaga som möjligt. Då skapar man
mycket lidande. Så gott som alla samhällsproblem och miljöproblem är direkta konsekvenser av att en liten minoritet vill
kontrollera den stora majoriteten. För att
göra det måste de göra den stora majoriteten svag. Det pågår ett krig mot vårt medvetande. Här sprider man rädsla och man
skapar konflikt bland folk. Folk blir rädda
att gå ut, folk blir rädda för invandrare,
rädda för muslimer, rädda för terrorister
och till och med för lastbilar. Världen
skulle kunna vara helt annorlunda om det
rådde ordning på riktigt, säger han.
– Hela polisen är inte inblandad i detta,
hela medievärlden är inte inblandad, alla
politiker är inte inblandade. Det behöver
inte vara våra myndigheter som gör det här
mot oss utan det kan vara fraktioner inom
dessa: frimurarnas utplacerade lakejer inom
media, polis och militär. Det är ett strategiskt nätverkande för de invigda, säger Jori
Lahdenperä.
Tror du att sanningen om Drottninggatan kommer fram?
– Jag vet faktiskt inte. Det finns ljusglimtar men samtidigt känns det mörkt.
Folk vill inte riktigt veta, det är det som är
det största problemet.
Tror du att det beror på att det hotar
deras världsbild?
– Ja, det gör det, dels det och dels att det
hotar deras identitet. De har en självbild
av sig som moraliska människor som har
koll på hur saker och ting ligger till. Om
det skulle visa sig att det ligger till på ett
annat sätt måste de omvärdera sitt beteende för att kunna förbli moraliska människor. Sedan är det faktiskt inte omöjligt
att det blir en våg av uppvaknande för nu
finns det tillräckligt med bevis, det är bara
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Centralbadet på Drottninggatan användes som uppsamlingsplats för skadade i stället för Stockholms många akutsjukhus.

den psykologiska faktorn som måste till.
Vem vet om det kan bli en explosion där?
Vi får se om hela sanningen kommer fram
eller inte. Till dess får vi göra vad vi kan för
att få fram den, säger han.
En av världens främsta experter på att
avslöja psykologiska operationer och attacker under falsk flagg är Ole Dammegård.
Han har förutsett eller kopplat ihop drygt
sextio attentat, ofta innan de skedde, eftersom de svarta bakgrundskrafterna hela
tiden diskret lämnar ledtrådar och sina fingeravtryck på brottsplatserna. Dessa iscensatta attacker som sker runt om i världen
följer ofta ett specifikt och tydligt mönster,
enligt honom.
– Det finns en liten maktgalen minoritet
som tycker att de är bättre än alla andra
och som vill styra massorna. Ett av deras
viktigaste vapen mot oss är påstådda terrorattacker och masskjutningar. Huvudanledningen till dessa är att de behöver skapa
problem, som gör att folk sedan välkomnar
deras lösning, säger Ole Dammegård.
– Därför är de ute efter en känslomässig
reaktion och väljer därför ofta kvinnor och
barn som oﬀer, exempelvis i Stockholm,
där ”Ebba Åkerlund” var hjärtat i den psykologiska delen av operationen – det ultimata oﬀret. När folk hör att jag vågar
ifrågasätta detta, reagerar en del känslo24

mässigt. Vissa saker får man bara inte ifrågasätta och absolut inte en 11-årig flickas
påstådda död. Tro mig, det är inte lätt att
komma ut med sådana slutsatser, men alla
bevis jag har hittat längs vägen pekar mot
detta som varande ett faktum, säger Ole
Dammegård.
Enligt honom väljer de svarta bakgrundskrafterna också kända platser med ett nationellt värde, som exempelvis World Trade
Center, Times Square, Big Ben eller Drottninggatan, en av Sveriges mest kända gågator, för dylika operationer. Ännu en gång
är anledningen att man vill skapa en känslomässig reaktion hos människor, inte bara
i det utsatta landet, utan även i resten av
världen, som bombarderas med den oﬃciella versionen, vilken genomgående illustreras med magstarka bilder från
huvudsakligen Reuters, Associated Press
(AP) och Gettys Images, alla Rothschildkontrollerade nyhetsbyråer.

Utpekade nyckelpersoner
Ole Dammegård pekar i föreläsningar och
många internationella intervjuer ut just
samordningschefen vid Länsstyrelsen
Stockholm, Ola Slettenmark och ambulansförarveteranen Kenneth Lavrell, som
direkt inblandade i den psykologiska operationen på Drottninggatan.

Foto: Björn Lindén

Enligt Ole Dammegård var ambulanspersonal och insatsstyrka på plats efter endast tre minuter. Redan innan attentatet
skedde var området dessutom avsiktligt avspärrat på grund av vägarbete, och det
kontrollerades från ovan av ett flertal helikoptrar. En av de första ambulanssjukvårdarna som var på plats var just Kenneth
Lavrell, som även var en av de första som
var på plats vid teatermordet på Olof
Palme, enligt Kenneth Lavrell själv. Enligt
Ole Dammegård var Kenneth Lavrell även
bland de första som var på plats vid krigsmaterielinspektör Carl-Fredrik Algernons
påstådda självmord i Stockholms tunnelbana samt vid andra brutala händelser
under årens lopp.
– Det var Kenneth Lavrell som uttalade
sig i massmedia om att det var så pass
många skadade vid ”lastbilsattacken” att
det inte fanns tillräckligt med ambulanser
i hela Stockholms län, vilket ledde till att
de såg sig tvingade att inrätta ett huvudkvarter – på Drottninggatan! Det var alltså
dit som man tog de skadade, inte till något
av Stockholms läns sex akutsjukhus, trots
att vissa av dem ligger väldigt nära brottsplatsen. Nu blev det i stället Centralbadet som
användes för detta ändamål, vilket Kenneth Lavrell själv sa i ett nyhetsinslag på
TV.
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– Det måste vi indirekt tacka honom för,
säger Ole Dammegård, som nu anser sig
kunna bevisa att denna grupp innefattade
allt från svensk till utländska säkerhetstjänster, aktörer från engelska Crisis Solutions, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB), så kallade krisskådespelare, crisis actors, samt handplockade individer från svensk säkerhetspolis, polis,
räddningstjänst, militär, ambulanspersonal, läkarkår, media, utredare och juridisk
personal, såsom speciellt utsedda advokater, åklagare och domare. Många av dessa
specifikt utvalda personer är ofta diskret
manipulerade via dolda frimurarnätverk.
– Det kan låta som en gigantisk operation, men faktum är att om man kan kontrollera personer på de absolut viktigaste
nyckelpositionerna, i kombination med att
kunna styra det oﬃciella nyhetsflödet, så
kan man ibland framgångsrikt lyckas dra
en hel nation vid näsan, vilket är exakt vad
som också hände här i Sverige, säger Ole
Dammegård.
– Man måste indirekt ta av sig hatten för
att några så fräckt kan utföra en sådan här
iscensatt terrorattack mitt på ljusa dagen i
centrala Stockholm – utan att någon riktigt reagerade, säger Ole Dammegård. Men
numera har väldigt mycket avslöjats, och
jag har sedan dess blivit tackad av bland
annat anställda vid Försvarsdepartementet
och Norrmalmspolisen, som har fått en
bättre förståelse för vad som egentligen
hände.
– Det är väldigt tydligt att en av de verkliga spindlarna i nätet, och som var en stor
del i att leda denna attack mot Sverige, var
Ola Slettenmark. Jag har gjort allt jag kunnat för att påvisa hans inblandning, som
han faktiskt själv avslöjade vid ett filmat
framträdande vid säkerhetskonferensen i
Kista 2017, några månader efter attacken.
Här berättade han helt öppet hur han skickade ut ett mejl en minut före attacken!
Hur är det ens möjligt – om man inte själv
är direkt inblandad? Minuterna därpå aktiverades sedan en lång rad antiterror-åtgärder, trots att det dröjde åtskilliga timmar
innan man oﬃciellt ens visste vem som
skulle ha kört lastbilen.
– Ola Slettenmark är ingen nybörjare
inom det här fältet och var faktiskt bland
annat inledningstalare vid Exercise Unified
Response i London 2016, den största säkerhetsövningen någonsin i Europa. Han var
även central i fallet med den påstådda självmordsbombaren i Stockholm 2010.
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– Efter mina och andras avslöjanden av
hans roll i verkställandet av lastbilsattacken
så verkar han diskret ha dragit sig tillbaka
en tid, men i dag arbetar han som Enhetschef för Nationella Operativa Avdelningen,
NOA, vid Polismyndigheten, säger Dammegård.
NOA leder polismyndighetens operativa
verksamhet och kan besluta om insatser
och resursförstärkningar i hela landet. Den
har vad som betecknas som funktionsansvar för den Nationella insatsstyrkan, Polisflyget, det Nationella bombskyddet och
sektionen för särskilda insatser. Avdelningen svarar också inom polismyndigheten som dess kontaktpunkt mot Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt, FRA.
– Det är nästan så man måste skaka på
huvudet, det känns mest av allt som en
ond mardröm. Hur ska det gå för nationen
Sverige, när centrala personer i en direkt
attack mot landets befolkning hyllas och
befordras? Tro det eller ej, men en av de
som personligen tackades av kungaparet
var Kenneth Lavrell, och nu sitter Ola Slettenmark på en topposition inom polisen,
berättar Ole Dammegård och fortsätter:
– Tanken på att komma till Sverige igen
och landa på Arlanda, känns ju inte längre
jättekul. Jag lär ju inte finnas med på deras
lista över favoritpersoner direkt, säger Ole
Dammegård, som efter diverse påtryckningar numera bor utomlands.
Enligt tidningen Vårdfokus blev personal
och badgäster på Centralbadet till en början lite förvånade, men var snabbt med på
planen även om det tydligen blev en speciell stämning inne i spamiljön. En av dem
som var med i detta initiala skede var som
sagt Kenneth Lavrell som numera är pensionerad ambulanssjukvårdare efter 37 år i
yrket, mestadels i Stockholms innerstad.
Räddningsledningen beslutade att göra
närliggande Centralbadet till uppsamlingsplats för lindrigt skadade och chockade personer. Där vårdade de runt 150
personer, stämmer det Kenneth Lavrell?
– Ja, det stämmer. Vi beslutade att
öppna Centralbadet för alla de som var
drabbade eftersom det låg rätt nära och var
en bra lokal att vara i, eftersom man kan
gå in på en sida och ut på den andra sidan.
Alla som var chockade togs dit och de var
som mest 150 personer, två-tre stycken
åkte vidare med ambulans, säger han.
Du var en av de första på plats?
– Ja, jag var först nere, i och med att vi

låg på den ledningsenheten på city var det
rätt så lämpligt att vi var först.
Hur kändes det att komma först till en
terrorattack?
– Det visste vi inte från början utan vi
visste bara att det var en lastbil som hade
kört på ett antal personer. När vi kom i
korsningen Barnhusgatan–Drottninggatan
såg vi att det var fullt kaos på Drottninggatan. Vi parkerade ambulansen på Drottninggatan med sikte ner mot Åhléns.
Hur kommer det sig att ni inrättade en
uppsamlingsplats inne på Centralbadet
av alla platser?
– Det var för att vi ville ha en plats där
vi kunde få in mycket folk, eftersom det
var många drabbade. Det var två ambulansbesättningar inne på Centralbadet,
säger han.
Vad tyckte badgästerna om att ni plötsligt stövlade in?
– Jag vet inte, de stängde väl badet antagligen. Jag har ingen aning, eftersom jag
aldrig var inne där.
Det finns sex akutsjukhus i Stockholm.
Varför frångick ni den normala rutinen
att föra skadade till sjukhus?
– Nej, men vad ska du med det till? Om
man behöver omhändertagande direkt behöver man inte åka till sjukhuset. Man gör
en första bedömning och sedan får man ta
det därifrån, säger Kenneth Lavrell.
Men det finns väl ingen medicinsk utrustning inne på Centralbadet?
– Nej, men vi har det som vi behöver i
ambulanserna, och dessutom hade vi två
akutbilar som var involverade. Alla ambulanser har läkemedel. Även Cityakuten vid
Hötorget var ute med en akutläkare på
plats på Drottninggatan, som prioriterade
patienter. Det finns en bild i någon tidning, av en läkare från Cityakuten, som
springer omkring på Drottninggatan. Därefter kom det en psykiatriambulans med
personal från psykakuten. De upprättade
sin verksamhet inne på Centralbadet och
tog där hand om chockade människor.
Påhittade oﬀer och sörjande anhöriga
bildar vad som brukar kallas för väggen av
tårar, vilken gör det näst intill omöjligt att
ifrågasätta den oﬃciella bilden av vad som
hänt, eftersom man då samtidigt ifrågasätter de anhörigas sorg och lidande.
Vi avser inte att ifrågasätta någons lidande utan enbart den oﬃciella bilden av
vad som hände den 7 april år 2017.
Text och foto: Björn Lindén
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