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En bok om hur två pojkars flykt från sina plågoandar, ledde till samhällsomskakande 
avslöjanden om organiserad brottslighet, liksom hur gatubarn både i Rumänien och 

Pakistan blev adopterade och fick nya förutsättningar i och för sina liv. En faktor som till 
slut spelade in i att samhällets toppar inte skulle kunna mörka händelserna i 

etablissemanget var Internet – hela världen hjälpte till att kräva total öppenhet från den 
svenska regeringen och riksdagen!
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Förord 2019-10-19

HEJ!

Vad trevligt att du vill ta del av mina kanske något åldrade, men ack så aktuella ord - även idag!

Detta förord skriver jag lite drygt 22 år efter det att jag började skriva om Makten och Härligheten,
texten kom till efter en lite turbulent period i mitt liv – och världen, då jag kände ett stort behov av 
att sätta ord på ett antal oerhört frustrerande omständigheter och också omvärldshändelser.

Det var en period då det uppstod hårresande tankar om samhällskonspiration, korrupta myndigheter 
och politiker som hade en helt annan agenda än Sveriges medborgares bästa.
Tyvärr har det ju visat sig sedan dess, att det var, och är, betydligt värre än vad jag då kunde 
föreställa mig.

När jag började skriva, den 1 augusti 1997, så hade jag några veckors ofrivillig ledighet, som ett 
glapp mellan avslutat jobb och starten på en distansutbildning. Skrivandet blev en adrenalindämpare 
samtidigt som det gav utlopp för ett behov av att skapa en samlad bild, med ett bredare perspektiv,
än en enskild händelse, eller ett enskilt område - det verkade vara så mycket som hängde ihop!?

På vägen fram till den dagen, så fanns det ett antal olika händelser, spridda över tid, som på olika 
sätt berört mig känslomässigt, som kanske inte tycktes vara riktigt befogat ur rationella synpunkter, 
men som ändå hade någon slags tydlig, men lite oförståelig, betydelse för mig och för min syn på 
samhället som individens trygghet och beskyddare. Eller, så här i efterhand, kanske fullt förståelig?

När jag var tio år, så mördades John F. Kennedy, något som jag då berördes av på djupet, och fick 
mig att känna stor sorg. 

Fem år senare så mördades Martin Luther King, som berörde mig på ett likartat sätt.

Vid den tiden bredde Palme ut sig på den politiska arenan i Sverige, en man som gjorde mig illa 
berörd, inte minst med sitt uppträdande i politiska debatter, men också på andra sätt. På senare tid 
har det framkommit att han hade en älskarinna med efternamnet Rotschildt, något som möjligen 
också kan vara en bidragande orsak till att det drevs en grundlagsändring i början på 
nittonhundrasjuttiotalet, som bland annat innebar att tvåkammarsystemet övergavs och att den 
kristna grunden för Sverige övergavs till förmån för en multikulturell utveckling....
och var det så att Palme blev mördad, eller....

Vad har Socialdemokraterna gjort? Bottnar dagens lögnkavalkad i den fördolda historien?

Man kan ha funderingar på (det vill säga förmodligen välgrundade misstankar om) varför och på 
vems uppdrag som friskolereformen, assistansreformen, utförsäljningen av vården och omsorgen 
och statliga företag gjordes, och varför lagstiftningen har ändrats för att gynna de globala företagens 
agendor på bekostnad av individernas (sveriges medborgares) välbefinnande, ekonomi, trygghet och 
möjligheter? Varför har vi stordriftsjordbruk och stordriftsskogsbruk?

Man kan fundera på hur EU:s byråkrati och regelverk gynnar svenska bönder, svenska landsbygden 
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och Sveriges medborgare... eller den finansiell aristokratin?
jag tillhörde för övrigt dem som röstade nej till EU-medlemskap.

På vilket sätt är Agenda 21 och 2030 till fördel för människorna på jorden, och om det är till fördel 
för någon/några, vem eller vilka är i så fall det?

Vad innebär globalismen och new world order? Du vet, det där som Carl Bildt betonade som viktigt 
och avgörande för vår framtid?
Vad han INTE sa, var hur mycket negativ inverkan det skulle ha på oss("folket"), landet Sverige och 
på världssamfundet!!(inte FN - det är EU:s storebror...)

Någonstans i samband med att detta började skrivas i augusti 1997, så fick jag diagnosen 
"PSORIASIS" av en hudläkare. Hon var ytterst noga med att berätta för mig att det var en kronisk 
autoimmun sjukdom, som med hög sannolikhet kunde leda till psoriasisartrit och till och med total
immobilitet.
Idag, när detta förord skrivs, så har jag varit helt symtomfri i ungefär femton år. Jag använder inte 
kortisonsalva eller några andra produkter ur medicinsortimentet, vare sig på grund av psoriasis eller
något annat. Jag har inga problem att springa ikapp med mitt snart femåriga brnbarn.
Vad jag gjort??
Forskat och förändrat!
Jag har anpassat min livsföring till Hippokrates grundläggande budskap, och den kunskap som givit 
Otto Warburg, Linus Pauling m.fl. Nobelpris.

Låt maten vara din medicin, och medicinen vara din mat!

För att klara det med de näringsnivåer livsmedel har idag, så behöver man kosttillskott av en 
kvalitet anpassad till kroppens biologiska förutsättningar. Man behöver också avstå ett antal ämnen 
som utgör belastning för kroppen generellt, och för immunförsvaret i synnerhet. Alla vapen behöver 
rätt ammunition, och det gäller också immunförsvaret!

Vad åt de människor som traskade på jorden för 40 000 år sedan?

Skillnaden mellan oss och dem är yttterst marginell, sett ur DNA-synpunkt, och de måste ju faktiskt
ha klarat sig rätt så bra, med tanke på att deras gener har varit så livskraftiga, så att vi ärvt dem i så
där 500 till 600 generationer. De hade inget glutenstint bröd, inga snabbmatsrestauranger, ingen 
matindustri, ingen jordbruksmark...
De levde ett rörligt liv, såsom kroppen är avsedd att användas, de använde inga hålfotsfyllda, stabi-
liserande skor, deras fötter var nog ofta bara, vältränade och starka. Deras syn var anpassad för att 
ha långdistansseende som normalläge, med möjlighet att ställa om fokus till närseende, inte 
anpassad för en liten skärm på  armlängds avstånd.
De använde sig av sin förmåga att jaga, och tillreda sin mat, som var kött/fett-dominerad, vilket ju
är fullt logiskt för ett rovdjur, som människan är anatomiskt. Dock inte kannibal, som någon svensk
akademiker såg i sitt framtidsperspektiv. Kannibalism var det som skapade galnakosjukan, när det
blandades benmjöl från nötkreatur i deras foder...  var i världssamfundet förekommer kannibalism 
och människooffer?

När jag skrev texten ”Makten och Härligheten” så tyckte jag själv ibland att det jag beskrev var ett
eller två snäpp värre än verkligheten, men när jag jämför med det jag vet idag, så är verkligheten
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avsevärt mycket värre, med narkotikasmuggling, barntrafficing, hot och mord, bedrägerier, lands-
förrädeier, brott mot mänskligheten i form av skadlig mat och skadlig medicin som några av olika
ingredienser, styrda av en liten klick personer, som genom mutor, utpressningshot och andra 
aktiviteter styr och ställer – Open society, Bilderbergruppen, Trilaterala kommissionen och Rom-
klubben är några av deras olika fasader. Rotschildt, Rockefeller, Soros, Disney, Darwin är några av 
den klicken. Andra framstående(?) personer i sammanhanget är Bill Gates, Mark Zuckerberg, 
allehanda mediamoguler och många inom film- och artistindustrin...
Soros var mannen bakom svenska kronkraschen under Carl Bildts statsministerperiod, och som 
Annelie Lööf öppet deklarerat sin beundran av... Annelie Lööf är också medlem av Trilaterala 
kommissionen, något som borde diskvalificera henne från Riksdagen! 

Barack Obama och hans manliga fru, Bill o Hillary Clinton, 2xGeorge Bush är/var styrda av denna 
lilla rika klick....

Denna grupp ligger bakom/är involverad i alla storkrig, åtminstone från franska revolutionen och 
framåt, nazisterna hade planerna för EU klara redan 1944(finns dokumentrat i CIA-protokoll...),
FN i New York huserar på mark skänkt av Rockefeller. Ibland har man skapat terrordåd, för att få 
med sig FN och olika folkvalda församlingar på krigsaktiviteter, World Trade Center, NY, attacker i 
Paris och London med många fler.

John F. Kennedy blev abrupt avbruten i sin mission att städa upp i träsket, Deep State, 2016 valdes 
den person som axlade manteln. och antog utmaningen att fullfölja det Kennedy påbörjade!

När Donald Trump blev vald till president i USA, så var det inte bara en stor seger för USA:s legi-
tima befolkning, det var en seger för hela världen!
Genom att träsket än så länge har kontrollen över det som kallas fake news, eller MSM, så har allt
det positiva hamnat i bakgrunden för träskets berättelser och händelser, det senaste är ju riksrätts-
hotet från Pelosi/Schiff och övriga demokrater – baserat på ingenting....

SVT refererar ofta till CNN och AP som källa för sina utrikesnyheter, och dessa är en del av MSM!

Sanningshalten i det som ses och hörs i SVT/SR liksom i många av Sveriges tidningar, är därför
låg, eller möjligen helt obefintlig.

Den osäkerhet som Sam och Johan känner, liksom Anders Forsberg(mitt alter ego?) och de andra
inblandade poliserna är i högsta grad befogad, det visar min forskning kring det ena och det andra,
jag gjort under tjugohundratalet. Kopplingen till kyrkan, EU, politiker och myndigheter är inte på
något sätt en underdrift – snarare är det betydligt värre...  kan det finnas någon underliggande 
anledning till varför en del statliga bidrag genom SIDA, genom överstatliga organisationer och 
olika former av hjälp- och forskningsverksamhet inte kräver någon återkoppling i form av hur
pengar använts och målen uppnåtts...  har den ditmanipulerade regeringen och dess stöttor rent
mjöl i sina egna påsar? De har handlingssätt som ofta påminner om den korrupta amerikanska
kongressens sätt att arbeta(?) och att förändra lagstiftning... det är lögner, obstruktion av processer
och åsidosättandet av folkets vilja som styr deras arbete... de har med förstoringsglas, och mikro-
skop, lagt all energi under tre år på att försöka hitta något som möjligen skulle kunna andas något 
oärligt från presidenten, men har gång efter annan kammat noll – även om det inte låter så i 
media....
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Vill du efter detta provkapitel, det första kapitlet, läsa fortsättningen, så ta del av informationen på 
sista sidan i denna fil.

Johans pappa trodde han var listig...
Sam och några andra förekommande invandrare klarade sig väl rätt bra till slut, och det var väl för 
att de kände sig hemma i de kulturella och samhälleliga förutsättningar som Sverige bjöd.
De korruptas åtgärder för att klara sig räckte inte till... de förlorade i det ena slaget efter det andra!

Rättvisan drog längsta strået och segrade 1997, rättvisan kommer att segra även nu, i vår tid, kanske 
sitter Merkel, Macron och Löfvén på varsin isbergstopp, kanske finns det isberg reserverade för 
Lövin, Lööf och övriga regeringen också.
Isbergen smälter knappast av det enligt klimatsekten allt varmare klimatet, det är snarare beroende 
på att isbergen kommer allt närmare helvetets port – där är det varmt, har jag hört.

Välkomna till mitt 1997!

  

© Anders Törngren FÖRORD sidan 4



MAKTEN-PROVKAPITEL-2019-10-19-201.odt

Det var en ljummen sommarkväll, jag kom åkande i min husbil på en grusväg genom det 
Östgötska landskapet. Ett böljande skogslandskap uppblandat med små åkertegar och 
ängsmark. Bortsett från någon hare, ett par rådjur och en grävling, så var jag den enda 
trafikanten på vägen, något möte hade jag inte haft sedan senaste avtagsvägen. På radion 
spelade de "What a wonderful world" med Louis Armstrong, jag undrade om de visste hur 
bra den musiken överensstämde med min sinnesstämning just då, och den omgivning jag 
befann mig i? Min semester hade varit en vecka av förberedelser, och nu hade jag kunnat 
påbörja min efterlängtade vagabondlivssemester. Tack vare samlad övertid skulle jag 
kunna ta sju veckor, och då tyckte jag att jag kunde få njuta av den svenska naturen, som 
luffare, under några veckor. Utan att behöva tänka på andra, utan att behöva passa tider, 
utan att ha klara och av andra styrda planer. Så småningom skulle resan leda till släkt och 
vänner, det hade jag lovat, men innan dess skulle jag få rå mig helt själv. 
Kommunikationen med omvärlden var enkelriktad, bara radion, och kanske TV. Ingen 
telefon, ingen fax, ingen post, inga möten, bara avkoppling!
Jag satt och halvdrömde och såg fram emot att få återuppväcka bekantskapen med några av 
de smultronställen, som jag genom åren hittat när jag åkt, och strövat, omkring. Hallstad 
ängar, Trollegater, Västerby, Norra Kvill för att bara nämna några. Natursköna platser för 
ostört friluftsliv, där naturen har fått förbli oexploaterad. Bara för att njuta av att andas 
naturdoftande frisk luft, ligga på rygg i gräset och se molnens dans på himlen, äta skogens 
bär eller bara lyssna på fåglarna. Att ta sig ett dopp i solnedgången och njuta av en kopp 
kaffe till ljudet av lugnt skvalpande vågor.

-Men vad i helskotta...............................??

Tvärs över vägen, straxt framför bilen, sprang en unge! Jag bromsade in hårt, samtidigt 
dunsade det till i bilens front och grabben föll i diket. När jag fått stopp på bilen och smått 
chockad lyckats ta mig ut, såg jag att jag hade kört på en stor hund, som var död. Det blev 
ett synnerligen abrupt uppvaknande ur dagdrömmandet. Jag gick fram mot grabben i diket, 
men stannade upp av ett rop inifrån skogen.
-SAM, VART TOG DU VÄGEN?
Jag såg mig omkring. Försiktig spanande, kom en pojke till. De var illa medfarna och 
mycket smutsiga. Han lyfte på huvudet och upptäckte mig.
-RÖR HONOM INTE!
-OK, sa jag, jag står still här.
-Vem är du? sa han till mig.
-Jag heter Anders Forsberg, jag är på semester, men jobbar annars på Rikskriminalpolisen.
-Kan du bevisa det då?
-Jag har legitimation i bilen....ska jag ta med lite vatten till er?
-Vi behöver vatten.....men jag vet inte.....ställ det på marken där sedan då, ihop med legi
timationen....
-Jag förstår att du är försiktig....medan jag går in i bilen så tycker jag du ska titta till din 
kompis....jag är straxt tillbaka.
Jag gick in i bilen, och undrade vad det var för pojkar jag hade stött på...på rymmen?, 
efterlysta?....och vad i all sin dar hade de varit utsatta för? Sår, blåmärken och ärr över hela 
kroppen...helt utan kläder....jag stannade en stund i bilen, för att inte oroa när han tittade till 
sin kompis....när jag såg dem så kände jag ett djupt medlidande....vad som hade hänt visste 
jag alltså inte men att de hade haft det mycket svårt var uppenbart. Jag gick ut till dem igen.
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-Jag ställer vattnet här, och lägger ID-kortet bredvid, så går jag tillbaka en bit, så du kan 
titta i lugn och ro....vattnet är mineralvatten, en oöppnad flaska, så du själv får öppna den.
Han gick fram, tittade på ID-kortet....öppnade flaskan och drack några djupa klunkar....han 
gick bort till sin kompis.
-Här Sam, kan du dricka lite? Svimmade du när du ramlade i diket?
-Jag vet inte om jag svimmade, men det gjorde så djävla ont...jag kanske bröt foten och så 
har jag ont i huvudet...vad fick du den där flaskan ifrån?
-Han där borta....han jobbar på polisen....jag tror inte att han är med Einar och dem där i 
alla fall....och kan du inte gå så måste vi ju ha hjälp av någon...vad tycker du?
-Du blöder ju Johan, jag tror inte vi klarar oss längre...vi måste chansa, annars dör vi nog 
ändå!
-Du Anders, har du någon förbandslåda?.....Vart tog hunden vägen som jagade oss?
-Hunden är död, den sprang ut framför bilen. Jag ska hämta förbandslåda....Jag lägger den 
här, på samma sätt som ID-kortet....ta det du behöver.
-Tack.....hur ska vi veta att du kan hjälpa oss alls?
-Vad ska ni ta er till om jag lämnar er här? sa jag. Var kommer ni ifrån?
-Varför frågar du det?
-Jag ser att ni inte mår bra.....har din kompis brutit foten så blir det svårt för er att klara er!
-Hur kan du hjälp oss då?
-Jag kan ringa efter en ambulans....eller skjutsa er hem....be att polisen kommer med en 
patrull....ni får bestämma.
-Hur vet man om en fot är bruten?
-Om man klämmer försiktigt så kan man känna det...kan han röra på foten...stödja på den?
-Kan du det Sam? sa Johan.
-Foten är jättesvullen, sa Sam. Det finns inte en chans att jag kan gå....jag ger upp Johan.
-Ni heter Sam och Johan, får jag kalla er vid namn?
-Ja det får du väl......kan du tala om var vi är?
-Ni vet inte var ni är? Vi är i skogen mellan Mjölby och Kisa i Östergötland.
-Då är vi ju nästan hemma Johan, sa Sam.
-Ni har alltså inte rymt hemifrån då? sa jag.
-Nej, sa Johan, inte hemifrån.....
-Tillåter ni att jag hjälper till och kolla foten?
-Du har gett oss vatten....du har inte slagit, eller ens hotat oss....du har till och med brytt dig 
om vad vi har sagt....är du försiktig då?
-Jag lovar på heder och samvete....jag ska vara väldigt försiktig....gör det ont så säger du 
till, så slutar jag med en gång.
Jag närmade mig försiktig Sam, som fortfarande satt kvar i diket där han ramlade. Johan 
höll noggrann kontroll på varenda rörelse jag gjorde. Jag tog försiktigt tag i Sams fot och 
lyfte upp en bit så jag kunde känna runt om. Han grimaserade illa, men sa ingenting.
-Foten är nog bara stukad, men den är rejält svullen så du behöver nog ett stödförband..... 
vill du att jag ska göra ett förband?
-Blir det bättre av det?.....ja tack gör det, jag orkar inte fly mer, jag måste få vila.
Jag lade förband, under tystnad, kontrollerad av mycket vaksamma, men trötta ögon.
-Kan du stå upp Sam?  Sam ställde sig försiktig upp.
-Bra Sam..... Klarar du att gå?
-Aj......ja...fast det gör lite ont.
-Ska jag plåstra om dina blödande sår Johan, eller vill du inte ha hjälp?
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-Jo, om du vill hjälpa mig så vore det bra......säger han fundersamt.
-Jag ser på er att ni har varit hos några som har varit våldsamma och slagit er.....
-HUNDEN RÖR SIG! ropade Sam. GÖR NÅT!
I brist på annat slet jag till mig en gren som låg i diket, och desivonflaskan. Hunden reste 
sig, och blängde ilsket åt vårt håll, jag blängde tillbaka, rakt in i ögonen på besten. Hunden 
morrade och förberedde attack, jag höjde grenen, tog ett steg framåt och siktade med 
desivonflaskan mot hundens huvud. Besten, som var omtumlad efter snytingen av bilen 
blödde lite vid ena örat och i munnen, den kunde tydligen inte vila ordentligt på fram-
tassen, den valde att inte ta strid, utan vände sig om och gick in i skogen åt det håll den 
hade kommit ifrån.
-Jag skulle naturligtvis ha kollat hunden, sa jag, men jag blev så chockad när jag mötte er, 
så jag inte ens tänkte på det.....tur att jag slapp slå den, det hade jag inte gillat alls....
Vi satt en stund och bara tittade på varandra.....utforskande....undrande...tveksamma.
-Nu, när jag ändå har beväpnat mig med desivon....ska jag tvätta av och förbinda dina sår 
Johan?
-Jaa tack, sa Johan.
-Det kommer att svida, sa jag, men står du inte ut med det så säger du till OK?
-Ja.....
-Det var tur Sam, att du såg hunden, hade den kunnat attackera bakifrån kunde det ha slutat 
illa....
Jag ville inte pressa dem att göra något de inte var överens om att göra, sånt hade de nog 
haft alltför mycket av. Jag antog att det var därför de var fulla med sår, det verkade till och 
med som de fått stryk av en piska.
-Vad tycker ni att vi ska göra nu då, ska jag lämna er här nu? Hur länge har ni sprungit 
omkring i skogen här då?
-Sen i går kväll, sa Sam tyst.
-I går kväll flydde ni alltså från några, sa jag?
-Ja, sa Johan, de slog oss och.....
-Om jag bara skulle lämna er här nu då, hur länge skulle ni klara er då?
-Inte länge, sa Sam med tårfyllda ögon, vi trodde vi skulle dö för ett tag sen.
-Jag vill inte att ni ska dö, sa jag, det är ju inte ni som har varit dumma eller?
-Nej, sa Johan, vi har försökt göra.....(han tystnade igen)
-Medan ni bestämmer er för hur ni vill att jag ska hjälpa er kan jag väl få bjuda er på något 
att äta?
-Vill du det, sa Johan lättad av att få byta ämne, jag är jättehungrig.
-Jag med är hungrig, sa Sam.
-Ska jag ta ut något hit, eller vågar ni följa med in i husbilen?
-Får vi det? Vi är ju så smutsiga, sa Sam.
-Jag lägger en handduk där ni sitter bara, smuts går faktiskt att tvätta bort. Vill ni gå in före 
eller efter mig?
-Efter, sa Johan, jag har blivit lurad en gång......
Vi gick in i bilen, jag lyckades få ytterligare några små pusselbitar om deras historia medan 
jag dukade fram lite bröd, smör, yoghurt och lite annat smått och gott.
Framför mig satt två pojkar i tioårsåldern, i ett bedrövligt skick, den ene ljus med rakt hår 
och den andra mörk med lockigt kanske krulligt hår. Smutsen skulle kunna gå att skrapa av 
och håret på dem var långt, mycket tovigt och det var länge sen kalufserna såg vare sig kam 
eller borste. De hade rivmärken och ärr efter långsmala fula sår, skrubbsår och blåmärken 
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om vartannat över hela kroppen. Inte ett klädesplagg var de utrustade med. De såg ut att 
vara på gränsen till undernärda. Blicken på dem var jagad, stressad och misstänksam. Trots 
det så fanns det mellan dem en mänsklig värme och omtanke som berörde.
Vilka hemligheter och minnen bar de på? Tids nog skulle jag väl kanske få veta.
-Det var bra att maten smakade! Om jag har förstått det lilla ni har berättat, så har ni alltså 
blivit kidnappade, du Sam i Norrköping, och du Johan i Mjölby. Sen dess så har ni fått 
jobba som slavar, och lyckades fly därifrån igår kväll?
-Ja, sa Sam, det stämmer....
-Har ni kunnat bestämma er för hur ni vill ha hjälp?
-Nej, sa Johan, men vi har massa kompisar kvar där, som vi måste rädda också.
-Ja, det har vi lovat dem, sa Sam.
-Då måste ni ju få hjälp av polisen, sa jag, ska jag ringa till polisen i Linköping?
-Det var två poliser som körde iväg med mig, sa Johan. Gör du det så sticker jag igen.
-Då sticker jag med, sa Sam.
-Jag ringer inte dit, om inte ni vill!...Absolut inte!....Jag kan ta kontakt med min chef på 
Rikskriminalen i Stockholm om ni tycker det är bättre då?
-Johan, sa Sam, vi måste ju ha hjälp av någon polis i alla fall!
-OK, Sam, de har aldrig varit hemma hos mig i alla fall.....prata med din chef då.
-Jag undrar, sa Sam, om vi kanske skulle kunna åka en bit då.....vi vet ju inte riktigt hur 
långt ifrån den där gården vi är.
-Vet ni vad gården heter då? frågade jag.
-Nej, sa Johan, ingen aning.
-Är ni helt överens om nu då, att det är bättre att ni åker med mig, i alla fall en bit så att ni 
kan få den hjälp ni behöver, än att stanna här mitt ute i skogen?......Jag var på väg till en 
sjöstrand en bit härifrån, när jag stötte på er, ska vi åka dit först då, så hinner ni fundera lite 
mer, verkar det OK?
Sam och Johan tittade på varandra en stund, så tittade de på mig och så på varandra igen.
-Eftersom vi trodde att vi skulle dö, sa Sam, så kan det i alla fall inte bli värre än så.
-Du har ju varit schysst mot oss......vi är beredda att ta chansen....och Sam kan ju inte gå.
-Jag ska se till så att ni inte behöver ångra er, sa jag, vid sjön kan vi tvätta av oss. Efter det 
kan ni väl berätta hur ni har hamnat här, utan kläder, slagna, jagade och skrämda.
-Jaa,....vi ska berätta......vi måste ju berätta för någon för att kunna få hjälp, det fattar vi .... 
men får vi vila medan du kör? sa Sam.
-Vila lite ni, ni behöver nog det......
Jag satte mig tillrätta vid ratten: Vi åkte iväg. Trots att Sam och Johan var så trötta att de 
borde ha somnat med en gång, så satt de på helspänn, för att vara säkra på att de inte blev 
transporterade tillbaka till den gård de lyckats fly ifrån. Pojkarna satt och pratade tyst med 
varandra, så att jag inte skulle höra. Jag kunde inte sluta fundera på de här pojkarnas öde. 
Varför? Hur? Har ingen saknat dem? Är det ingen som letar efter dem? Jag stannade vid 
badstranden.
-Innan vi badar, så kan jag väl få ta kort på er och de skador ni har? Det kan vara lämpligt 
att ha som bevismaterial. Får jag inte det så respekterar jag det, men då kommer min chef 
att bli sur att det saknas.
-Du verkar rätt OK, sa Johan, och har gett oss lite lugn.....det känns som vi kan lita någor
lunda på dig....du har gjort precis det du har sagt, och inte lurat oss och du har tagit hänsyn 
till hur vi ville ha det......så om du tycker det är bra, så är vi väl med på det, eller hur Sam?!
-Ja, sa Sam, jag håller med dig.....(han vände sig mot mig)..vi pratade lite om det när vi 
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åkte hit.....vi tror på att du kan hjälpa oss....åtminstone lite.
-Jag tackar för ert förtroende, sa jag, jag ska göra allt som står i min makt för att hjälpa er.
Att det var semestertider och jag skulle njuta av att rå mig själv hade jag redan glömt bort. 
Jag tog några kort, framifrån, bakifrån och kände samtidigt hur ont de hugg och slag de 
fått, måste ha gjort. Det blev bilder från sidorna och ett antal närbilder på flera av såren. 
Det gick kalla kårar efter ryggen på mig, jag kände mig fysiskt illamående när jag såg deras 
misshandlade kroppar, och förbannade den eller dem som åstadkommit detta. Oavsett vad 
dessa pojkar kan ha gjort, så finns det inget som de kan ha gjort att de förtjänat en sådan 
våldsam behandling.
-Först tycker jag att vi går ned och badar i den nedgående solens sken, vi behöver nog bli 
rena allihop. OK?
De nickade båda sitt samtycke.
-Sedan tar vi lite fika och en lång pratstund, är det bra?
De nickade samfällt ännu en gång.
Vi reste oss, jag plockade fram handdukar, tvål och schampo och tog av mig kläderna. Vi 
gick ut i den ljumma sommarkvällen, solen gick ned vid horisonten och vattnet var spegel
blankt. Ner i vattnet.....vilken njutning för en varm smutsig kropp och en sargad själ.
Vilken tur att jag kom där på vägen, precis när jag gjorde. Om jag kommit bara en minut 
senare, så hade jag hittat en eller två, av den där hunden, sönderbitna grabbar istället. Jag 
rös vid tanken. Pojkarna hjälptes åt att tvätta varandra.
-Sam och Johan, nu ser ni rätt så rena ut, ska vi gå upp?
Vi gick upp ur vattnet och svepte in oss i varsin handduk.
-Anders, sa Johan allvarligt, tack för att du stannade. Utan dig hade vi nog varit döda nu.
-Jaa...tack, sa Sam, ........det känns faktiskt bättre nu. Till och med svullnaden på foten har 
gått ned lite, tror jag.
-Ni behövde hjälp, självklart att jag stannade, sa jag, .....men jag vet inte vad jag hade gjort 
om ni hade vägrat ta emot hjälpen.....ni hade inte mycket packning med er......
Jag tittade på de nakna pojkarna, som skakade lätt på sina huvuden, och jag fortsatte
-Jag har ju förstås inte så mycket kläder i er storlek, egentligen inget alls, men det jag har är 
väl inte för litet i alla fall, utan sitter löst och ledigt. Jag tänkte att ni kan låna varsin tröja 
så länge. Kom nu då, så går vi in i bilen och fixar både kläder och fika. OK?
Väl inne i bilen plockade jag fram ett par av mina T-shirts, och räckte till dem. De tog på 
sig. Tröjorna räckte nästan till knäna på dem, jag kunde inte låta bli att le och fick ett litet, 
mycket försiktigt leende tillbaka.
-Det sitter väl inte åt va? de tittade på mig, på varandra och skakade på huvudet. Va bra sa 
jag, klarar ni er med det så länge då?
-Jaa tack, sa Sam.
-Det blir bra, sa Johan.
-Nu sätter jag på kaffe, vill ni ha det eller kanske frukt och läsk?
-Tack, frukt och läsk, sa Johan och Sam med en mun.
-Här då, ta emot!
-Jag tänkte börja med att berätta lite om mig. Det kan ju vara bra för er att veta vad det är 
för en typ ni har att göra med.
-Jag vill allt gärna veta det, sa Johan.
-Ja, jag med förstås. Vad gott det ska bli....det var skönt att bada och bli ren förresten.
De stoppade in varsin tugga, och gav mig på det viset ordet. Nu tittade de med reserverade, 
men försiktigt nyfikna ögon, i väntan på min presentation.
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-Jag heter Anders Forsberg som ni ju redan vet. Just nu har jag långsemester, sa jag, fast 
jag känner på mig att den har nog tagit slut redan. Jag jobbar deltid som tekniker på 
Rikskriminalpolisen, legitimationen har ni sett. Jag jobbar med data, kommunikation, 
dokumentation och säkerhet, jag är alltså inte "riktig" polis. Resterande tid jobbar jag med 
lite olika projekt i några olika skolor. Jag ska snart fylla 40 år och är fortfarande ungkarl. 
När jag är ledig brukar jag ofta åka ut med husbilen. Jag använder husbilen en hel del i 
polisjobbet också, annars skulle jag väl inte ha råd att ha den. Det är därför jag har en del 
specialutrustning, som t.ex. kamerorna. En del annat tror jag att vi kommer att få 
användning för senare, så det visar jag då.
-Kan ni berätta för mig nu varför ni sprang, jagade av en hund, sönderslagna och utan 
kläder i skogen för?
-Ja alltså, de höll oss fångna, sa Johan.
-Vi var som slavar, sa Sam.
-De jagade oss genom hela skogen, sa Johan.
-Vänta lite, nu ska vi göra det här ordentligt....(tankepaus)..min chef, Herbert hade nog sagt 
"Dokumentera det här på band, eller helst video"....är det OK med er om jag tar fram en 
videokamera och spelar in era berättelser på video?
-Du jobbar ju på polisen i alla fall....så du ska väl veta....OK, sa Johan.
-Har du videokamera här i bussen? sa Sam
-Jag sa ju att den hade lite speciell utrustning!
Jag plockade fram en kamera, en extra mikrofon, kollade funktion, och fortsatte.
-OK, men nu får ni inte prata i mun på varandra, så om du börjar, Sam. Kan du berätta om 
sista veckan, fram till dess att vi möttes på vägen.
-Allt som hände?
-Helst....så mycket du kommer ihåg och orkar....fast jag inser att det blir jättejobbigt
-Det är lika bra att vi berättar allt Sam, sa Johan, han vet ju rätt mycket ändå nu.
-Du har rätt Johan.....För en vecka sedan slog de ihjäl Viktor, sa Sam. Han var min 
styvbror. Han och jag gick i samma klass i skolan. Där, på gården, var han den enda som 
vågade protestera mot skurkarna, och hur de behandlade oss. En dag, ja förra fredagen 
alltså, så var det en annan grabb, Jakob, som blev slagen av en vakt, för att han var sjuk och 
spydde på golvet. Då gick Viktor emellan och började slå på vakten. Vakten slog till Viktor 
på kinden så hårt att han ramlade in i väggen och slog sönder ansiktet. När Viktor sjönk 
ihop på golvet, så sparkade vakten honom flera gånger i magen och ryggen, innan han gick 
ut och vrålade:
-UNGDJÄVLAR, DET BLIR BARA VÄRRE FÖR ER.
Sam fortsatte:
-Jag rusade fram till Viktor och vände på honom. Han var blodig i hela ansiktet, det rann 
blod ur både näsan, munnen och öronen. Han andades väldigt rossligt. Viktor sa:
-Håll om mig Sam. Jag älskar dig. Du måste klara dig och hjälpa de andra Sam. Det är slut 
med mig, jag håller på att dö.
-Viktor, sa jag, jag älskar dig med. Du kommer att bli bra, du måste klara dig!
Viktor flämtade efter luft, andningen blev allt svagare, han hostade upp blod. Han hade sitt 
huvud mot min axel, och viskade i mitt öra
-Hej då Sam. Jag ska vara med dig för alltid, jag lämnar dig inte
Sen slutade han att andas, han dog i mina armar, sa Sam, jag vrålade:
-VIKTOR!...VIKTOR!...NEJ, DU FÅR INTE DÖ!....VIKTOOOR!
Jag blev så ledsen och så arg, jag rusade ut ur vår sovsal och skrek rakt ut:

Makten och härligheten, i evighet, amen Sida - 6 © Anders Törngren, Boxholm, 97-08-01



MAKTEN-PROVKAPITEL-2019-10-19-201.odt

-ERA DJÄVLAR, NI HAR DÖDAT VIKTOR!..NI HAR DÖDAT VIKTOR!!
Jag sprang fram till vakten som hade slagit Viktor och slog så hårt jag bara kunde mellan 
benen på honom.....han vek sig dubbel av smärta.
I samma stund fick jag ett piskrapp över ryggen, när två vakter till dök upp. Deras ledare 
kom ut från festhuset och sa:
-Så synd om honom då, men då slipper han ju lida nu. Då kan ju du, och Johan här, hjälpas 
åt att gräva hans grav.
Det var då jag mötte Johan ordentligt för första gången, han sov i den andra sovsalen.
Vi fick varsin spade, och de där två vakterna med piskor föste iväg oss till ett ställe där vi 
skulle gräva Viktors grav. När vi sa att vi var trötta och inte orkade mer, så använde de sina 
piskor igen.
När vi hade grävt tillräckligt stort, så kom vakten som jag hade slagit, med en plastsäck på 
axeln, med Viktor i. Han slängde ner Viktor i gropen, och sa:
-Då kan ni fylla igen gropen grabbar. Så skrattade han.
Johan och jag föll ned på knä bredvid gropen, fullständigt utmattade, randiga av 
jordblandat blod och svett, och började be:
-Gud som haver barnen kär, se till mig som li..
Vi avbröts av varsitt nytt piskrapp, och en av vakterna sa:
-Glöm det där! Använd spadarna, snabbt ska det gå! Sen kommer ert straff för olydnad.
På något sätt lyckades vi hitta krafter att fylla igen gropen, där Viktor låg. Den ena vakten 
sa:
-Eftersom ni inte har skött er, så låser vi in er i skrubben några dagar.
Ingen av oss hade krafter kvar att protestera, vi låstes in i en gammal städskrubb. Det enda 
som fanns i den var en vattenho och vatten.
Där låg vi på golvet, utan att orka något alls till att börja med. Fullständigt utmattade i 
kroppen, jag sörjde Viktor och tårarna bara rann. Någonstans inne i mitt huvud hörde jag 
plötsligt Viktors röst igen "Håll om mig Sam, jag älskar dig. Du måste klara dig, och hjälp  
de andra Sam" om och om igen. Jag kände hur allt blev svart och omvärlden försvann.
Senare ryckte jag till av att Johan petade på mig, någonstans som i en dimma hörde jag 
honom prata:
-Hallå...vakna....hallå.....hallå. Du måste nog dricka lite vatten. Hallå vakna!
-Var är vi, sa jag till honom. Jag kände mig förvirrad.
-De har låst in oss i en skrubb, men det finns i alla fall vatten. Försök att dricka lite, så ska 
jag hjälpa dig med såret på benet sedan.
Jag reste mig mödosamt upp, så jag kunde dricka ur kranen. Vi tittade oss omkring och 
konstaterade att skrubben hade helt kala väggar, det enda som fanns i skrubben var den där 
vattenhon och kranen. Det var ett litet fönster högt upp, dessutom försett med galler. 
Lampan fungerade inte.
-Jag måste ha något att förbinda ditt sår med, sa Johan, vad heter du förresten?
-Sam, sa jag, och du heter Johan va?
-Jaa......Det enda vi har att göra förband och tvättlapp av är våra byxor, men här spelar väl 
byxor ingen roll i alla fall, eller hur? Dina blir nog bäst till förband, så mina blir 
tvättlappar, är det OK? Han tog av sig sina byxor, och började riva sönder dem i mindre 
bitar.
-Vi har ju inget annat, svarade jag, och tog av mig mina byxor också. Jag rev dem i så 
långa remsor det gick, för att vi skulle kunna ha det till förband.
-Ser jag lika djävlig ut på ryggen som du? frågade jag.
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Jaa, det gör du...sitt ner nu, så ska jag tvätta ditt sår och förbinda det innan jag fortsätter 
med din rygg. Berätta något om Viktor under tiden, så känner du kanske inte hur ont det 
gör.....du måste nog lägga dig ner på sidan, med ändan häråt, för att jag ska kunna hjälpa 
dig.
Medan Johan tvättade mitt sår på låret så berättade jag om mitt, Viktors och Jakobs 
hemliga språk, om hur jag och Viktor kom till Sverige. Emellanåt skrek jag till för att det 
gjorde ont och Johan sa till mig hur jag skulle sitta för att han skulle kunna tvätta vidare. 
Efter ett tags tvättande sa Johan:
-Bättre kan jag nog inte göra det på ryggen...får jag kolla huvudet också, det är blodigt där.
Det var visst bara ett skrubbsår. Vänd på dig nu så jag får se framsidan.....usch det där var 
ett par fula piskslag du har fått här. Ett är till och med nedanför naveln och ner på låret. Det 
var ju tur att det inte tog längre ner Sam.  Vi tittade på varandra och log, det lilla vi orkade.
-Nu känns det bättre sa jag, nu byter vi plats, så tar jag hand om dina sår. Då får du berätta 
för mig hur mycket du kommer ihåg av kodspråket! Så tvättade jag honom på samma sätt 
som han tagit hand om mig.
När vi hamnade i skrubben så var det fredagskväll, ingen brydde sig om oss förrän på 
måndagsmorgonen. Allt vi hade var varandra, och vatten! På nätterna låg vi tätt ihop, för 
att inte frysa, på dagarna drack vi vatten, för att inte känna hungern och pluggade kodspråk 
för att inte bli galna. Toa hade vi ju heller ingen, så fick kissa i vattenhon, som tur var 
behövde vi inte göra något annat, men vi drack ju bara vatten förstås.
På söndagskvällen sa Johan:
-Sam, vi måste hitta ett sätt att rymma, annars kommer vi att dö här. Jag vill inte dö Sam.
-Det kan bli svårt......eftersom vi sover på olika sidor......men nu kan vi i alla fall skriva till 
varandra, utan att vakterna förstår......om vi kan få hjälp av de andra.......kanske om de för 
massa oväsen.....kanske skulle vi kunna smita ut.....vi måste ju ha ett försprång....men, åt 
vilket håll skulle vi springa?
För att ha något skydd, måste det nog bli upp i skogen......annars har vi nog ingen 
chans....Sam lovar du att vi försöker tillsammans....Sam lovar du det?
-Jaa, sa jag eftertänksamt, jag lovar. Vi får hoppas att det Viktor sa är sant. Precis innan 
han dog sa han  "-Hej då Sam. Jag ska vara med dig för alltid, jag lämnar dig inte"
-Jaa, han vakar nog över oss, sa Johan.
-Håll om mig Johan, jag känner mig så tom och sorgsen.
-OK Sam, kom här.. vi försöker sova lite nu.
På måndagsmorgonen vaknade vi av att vakten slet upp dörren och vrålade:
-Dags att gå upp! Ni ska äta och sen jobba. Vi har fått en ny grabb till köksbestyren, men 
Viktors plats har ju blivit ledig nu, sa han och flinade.
Johan och jag tittade på varandra, och jag tänkte: kanske Viktor är med oss. Sen gick vi.
Deras ledare vakade vid frukosten, han skrattade när vi kom gående, och sa:
-Jaha, får ni tid över kan ni väl fixa lite kläder av säckväv som blir över. Några extra byxor 
har vi tyvärr inte på lager. Så skrattade han ännu värre, och fortsatte: 
-Eftersom Viktor inte är med oss längre så tar du, Johan, över hans plats och hjälper Sam 
att sy potatissäckar.
Trots att jag ville vråla "DJÄVLA MÖRDARE" rakt ut, så lyckades jag hålla tyst, och äta 
istället. Och sanningen var ju att både jag och Johan hade bättre nytta av maten än av mer 
stryk.
Veckan gick, och vi höll oss så lugna vi kunde, vi gjorde det jobb de sa åt oss och så.
Vi pratade med de andra i sovsalen, på kvällarna, om att vi behövde deras hjälp, och att vi 
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skulle komma tillbaka med hjälp om de kunde hjälpa oss därifrån. Alla hade ju sett hur det 
gick för Viktor, och för oss, när vi protesterade, så frågan Jakob ställde var från allihop:
-Törs vi det?
-Vad händer om vi inget gör? frågade Johan.
Efter lite dividerande så var vi till slut överens om att göra något, och hur vi skulle bära oss 
åt. De överlät till mig och Johan att bestämma när........
Det blev fredag igen, alltså igår, och precis som förra fredagen så kom det en del gäster 
framåt kvällen. Då visste vi att de skulle supa. Det skulle förbättra våra chanser.
När det började bli mörkt, så samlade vi mod för vår flykt. Alla i sovsalen var laddade, 
Johan och jag gömde oss precis bredvid ytterdörren. Vi sa åt de andra att börja vråla och 
väsnas. De gormade och skrek så att vakten kom in. Flera av grabbarna hade lagt sig i en 
hög längst in i rummet, och brottades. Vakten gick dit och började dra i dem som låg där, 
för att skilja dem åt. Johan och jag nickade åt varandra, och smet ut.
När vi hade kommit en bit bort, slogs plötsligt dörren på festhuset upp. Ledaren klev ut på 
trappan. Vi var tvungna att slänga oss på marken, för att inte bli upptäckta. Ledaren 
vrålade:
-FÖR HELVETE EINAR, FÅ TYST PÅ UNGDJÄVLARNA!
Sen hörde vi ett vrål inifrån sovsalen, det var någon som fick stryk. Det blev knäpptyst, 
vakten kom ut, och låste dörren till sovsalen. Johan och jag tryckte oss så nära marken vi 
kunde, och höll andan.
Vakten stannade, tände en cigarett, och pinkade innan han gick bort mot festhuset. Han 
öppnade dörren, och klev in, samtidigt som han ropade:
-Jag vill ha en öl nu!
Dörren stängdes, och då vågade vi röra oss igen. Jag sa åt Johan att vi var tvungna att kolla 
hur de andra mådde.
-Glöm det, sa Johan, de satsade på vår flykt och visste vad som skulle kunna hända. De är 
dessutom inlåsta. Nu måste vi hämta hjälp!
-Du har rätt, sa jag. 
Vi smög iväg upp i skogen. Först var det månsken, så vi kunde rätt så lätt följa en stig. 
Efter ett tag blev det mulet och började regna. Det blev så mörkt då, att vi knappt såg var vi 
satte fötterna, dessutom var vi rädda att komma åt fel håll, så vi tog skydd under ett träd.
-Jag fryser och mår illa, sa jag till Johan.
-Jag också, sa Johan, men vi måste klara det här. Det är nog snart morgon nu. Kom så 
värmer vi varandra, som vi gjorde i skrubben.
-Du är en bra vän Johan.
-Du med Sam.
Sedan satt vi bara och höll om varandra, och väntade på ljuset. Vi vågade inte somna. En 
evighet senare slutade det regna, och började ljusna. Vi bestämde oss för att fortsätta.
När vi hade gått länge, solen hade varit uppe flera timmar, så hörde vi plötsligt hundskall 
och höga röster. Vi ökade farten så mycket vi kunde, vi var ju rätt trötta då. Vi kom fram 
till en bäck, eller om det var ett stort dike, då sa Johan:
-Vi går i bäcken en bit, så lurar vi bort hundarna.
-OK, sa jag.
Vi hörde dem allt närmare bakom oss. Vi snubblade flera gånger i bäcken, både jag och 
Johan. Vi rev oss på ris och kvistar när vi sprang. Trampade på vassa stenar, kottar och 
rötter. Vi sprang så fort vi över huvud taget förmådde, och hur vi än sprang så kändes som 
om vi kröp. Det var bara skog, skog, skog...inga hus....förresten hade vi inte vågat gå in i 
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något hus på lång tid, vi visste ju inte var de kände folk, som var med dem....skogen kändes 
evig. Till slut satte jag mig på en sten och tittade på Johan:
-Tror du att vi klarar det här?
-Nej, sa Johan, det tror jag inte.........men vi måste!..Men vi törs kanske vila oss en liten 
stund nu.
Vi satte oss, lutade mot stenen, och slumrade till lite...Plötsligt vaknade både jag och Johan 
med ett ryck. Hundskall igen. De hade fått upp spåret. Vi reste oss yrvakna upp och började 
springa igen, efter bara en kort bit så såg vi vägen. Vi hörde nu nästan flåset på hunden. 
När vi hoppade över diket, upp på vägen trampade jag snett, och stukade foten.....då kom 
du!
-Sam, jag vet inte vad jag ska säga.....jag hittar inga ord....jag förstår att ni var försiktiga när 
vi möttes....jag blir så förbannad så jag skakar när jag hör hur de har behandlat er.....jag 
beundrar verkligen ert mod....(jag var helt tagen av Sams berättelse)...hur många pojkar var 
ni där som fångar då?
-Ett fyrtiotal, sa Johan, tjugo i varje sovsal.
-Gick ni bara i skog? Inte över någon mer väg än den vi möttes på?
-Nej, sa Sam, inget annat än sådana där skogs-och bondvägar.
-Och ni vet inte vad gården heter?
-Ingen aning, sa Johan.
-Inte jag heller, sa Sam.
-Då såg ni aldrig vägen dit heller förstås? sa jag.
Båda skakade på huvudet.
-Innan vi går vidare, så måste jag ju fråga dig, Johan, vad du hade gjort, som gjorde att du 
tvingades vara med och gräva Viktors grav?
-Precis som igår, så hade de suparfest förra fredagen också, berättade Johan. I den sovsalen 
jag låg, så hade vi som uppgift att sköta städning, matlagning och sånt. Jag skulle servera 
dem mat den kvällen, tillsammans med en äldre tjej, som de hade tagit dit. Hon hette 
Kajsa. När de började bli fulla och hade ätit färdigt, så sa de åt mig att duka av. När jag 
gick fram till bordet så tog en av dem tag i mig och la upp mig på matbordet, bland tallrikar 
och matrester, ja det som inte åkte ned på golvet. Sen var det två som höll fast mina armar 
och en som höll fast mina fötter. Ledaren där tvingade sen Kajsa att dra ner byxorna på 
mig, och sa åt henne att smeka mig. Först vägrade hon....då tog han fram en kniv och 
rispade henne i ansiktet och sa att om hon inte lydde, så skulle spåren efter kniven bli 
mycket djupare. Hon vågade ju inget annat, så hon lydde. Hon smekte min snopp, så den 
blev hård. De tvingade henne att fortsätta smeka en lång stund, de jublade och skrattade 
under tiden. Efter ett tag så sa de åt henne att pussa snoppen.....hon tittade med ledsna ögon 
på mig, men var ju tvungen att lyda.
Då sa han som höll fast mina fötter någonting på utländska. Det var inte engelska, för det 
kan jag lite grand. Den ena av dem som höll min arm släppte armen, tog mig om nacken 
istället, och sa att Alfred, som höll fast mina fötter, ville att jag gjorde likadant på honom, 
som Kajsa hade gjort på mig. Han föste mig mot bordskanten och tryckte ned mig på 
golvet, mellan Alfreds ben. Sedan la han min hand på hans snopp......då knäppte det till i 
skallen på mig...jag blev ju både förbannad och rädd....jag tog tag i snoppen, stoppade den i 
munnen och bet till så mycket jag orkade...han vrålade rakt ut....det var då jag fick den här 
blåtiran (han pekar på vänsterögat). Ledaren slet tag i armen på mig och drog mig till 
ytterdörren. Precis när han öppnade, så hörde jag Sam skrika: NI HAR DÖDAT VIKTOR!
-Fy fasen, sa jag, vilka upplevelser ni har genomlidit. Jag fattar inte hur någon kan 
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behandla sina medmänniskor på det viset?!?....Sam och Johan, skulle ni kunna rita en skiss 
på själva gården tror ni?
-Jaa, sa Sam.
-Det klarar vi nog om vi hjälps åt, sa Johan.
-De här sysslorna ni hade, vad var det mer än att sy potatissäckar och laga mat?
-En del av oss kördes iväg till ett lantbruk som var rätt så nära, sa Sam. Där fick man jobba 
i ladugården, plocka potatis och massa annat. Det är dit säckarna går också. Några andra 
har fått packa om cigaretter och sprit på ett lager någonstans.
-Städning av alla hus, fortsatte Johan, varje dag....tvätta och stryka kläder......rengöra och 
packa vapen, som finns i ett källarutrymme på gården.....
-Ni menar alltså att det är massa smuggelvaror, och till det utnyttjar de tvångsarbetare i 
form av barnslavar! Vet ni något mer?
-Några stycken i min sovsal, sa Sam, satt och knöt mattor hela dagarna. De var köpta från 
Pakistan med vävstolar och allt. Jag blev ditförd för att jag kunde urdu, ett av språken i 
Pakistan alltså, så jag har lärt dem svenska.
-Det här är ju inte klokt, sa jag, det är ju fullständigt vettlöst! Får jag fråga dig Sam, hur 
länge har du varit där?
-Sen i julas, sa Sam.
-Har du stått ut, och överlevt detta i mer än sex månader! Jag är förvånad att du har 
orkat...att du lever...att du mår så pass bra som du ändå gör....
-Jakob, och flera andra, har varit där ännu längre, sa Sam.
-Du då Johan?
-Sedan sportlovet.
Jag tror att det är många som kommer att må bra av att ni lyckades rymma , sa jag 
eftertänksamt. Tänk, det var bara en ingivelse som fick mig att åka den här vägen. Jag var 
mycket häromkring när jag var med i scouterna i min ungdom.
-Tänk om det var Viktor som fick dig att svänga på rätt ställe, sa Johan.
-Jaa, sa Sam, jag tror att han räddade oss flera gånger idag. Jag känner det här inne, sa han 
samtidigt som han tog sig för hjärtat.
-Om inte den där vakten, Einar, hade sparkat ihjäl Viktor, så hade det aldrig blivit så här.
-Nej, sa Johan, och tänk om jag inte hade fått för mig att bita den där gubben i snoppen. Då 
hade vi kanske inte träffats, du och jag Sam.
-Tänk om det var Viktor som gav dig idén?!
-Jaa, man kan verkligen undra, sa jag. När jag körde förut, innan jag mötte er, så hade jag 
tänkt stanna för natten några km innan vårt möte. Då kom jag på det här stället vi är nu, och 
bestämde mig för att fortsätta hit när jag hade druckit färdigt kaffet.
Det blev en stunds tystnad, och vi satt bara och tittade på varandra. Det hade varit en 
urladdning att berätta, och att lyssna. Stearinljuset vi hade tänt, fladdrade lite grand och 
skapade en varm atmosfär.
-Tack för hjälpen Viktor, sa Sam, och tittade ut i natten.
-Hur är det pojkar, orkar ni med ett tag till? Jag menar, ni har ju inte sovit ordentligt på 
över ett dygn!
-Vi fortsätter, sa Sam.
-Jaa, vi orkar, fyllde Johan i, för de andras skull så gör vi det!
-Innan jag ställer mer frågor nu, så skulle jag vilja veta lite mer om er, och hur det kom sig 
att ni hamnade på den här gården över huvud taget. Kan du börja Johan?
-Jaa.....vad ska jag börja med då?

Makten och härligheten, i evighet, amen Sida - 11 © Anders Törngren, Boxholm, 97-08-01



MAKTEN-PROVKAPITEL-2019-10-19-201.odt

-Berätta om din familj, var du egentligen bor....vad din skola heter och sådant.
-Jag bor med min mamma, sa han och fick tårar i ögonen. Jag undrar hur hon mår? Jag 
längtar efter henne......... (han blev tyst)
-Har dina föräldrar skilt sig, frågade jag och tog samtidigt Johans hand i min. Kan du 
fortsätta Johan?....Vad heter din mamma?
-Mamma heter Maria........Maria Arvidsson.... Jag har aldrig haft någon pappa. Mamma och 
jag bor i en liten lägenhet i Boxholm....
-I Boxholm? Där bor ju jag också, i alla fall när jag inte är ute på uppdrag, som jag ju oftast 
är förstås. Då måste du ju gå i skolan där, vilken klass?
-I fyran, sa Johan.
-Jag har ju bara varit på högstadiet de senaste åren. Det var som tusan, vi kanske till och 
med har mötts där någon gång Johan. Fortsätt du....
-Joo det var i vintras det började gå snett...........alltså jag har ju naturligtvis en pappa, jag 
menar.....det är ju klart att jag måste....men jag har inte vetat vem det har varit......I alla fall, 
min mamma har en älskare och i vintras så blev de osams första gången på allvar. Min 
mamma sa att vi hade så svårt att klara oss med de pengar vi hade. Då vrålade han om att 
han hade hjälpt henne med ett jobb på sjukhemmet och dessutom betalade hennes lägenhet. 
Hon fick väl minsann bara klara sig på det hon hade. Sen slog han till mamma och 
gick......Mamma jobbar bara några timmar i veckan plus lite vikariattimmar, så det är inte 
så mycket hon har......Några veckor senare, sent en kväll....ja de trodde nog att jag sov....så 
började de gräla igen, på ungefär samma sätt. Plötsligt vrålade han, fullkomligt galen..."DU 
HADE JU INTE BEHÖVT FÖDA DEN DÄR UNGEN DÅ, DU SKULLE HA GJORT 
ABORT, SOM JAG SA!"............Hur kan du säga så, sa mamma, Johan är en underbar 
grabb, och han skulle behöva sin pappa lite grand........."HAN ÄR INTE MIN SON, HAN 
HAR BARA LÅNAT MINA SPERMIER" vrålade han då. Så fick mamma stryk igen, och 
han gick sin väg......Hon grät så jag var tvungen att gå upp och se hur det var med 
henne....jag satte mig hos henne och kramade om henne.....Vi klarar oss mamma, sa jag, det 
gör vi....Hon kramade mig och tryckte mig tätt intill sig så hennes tårar rann på min kind. 
Så sa hon.....Du är så fin Johan, jag älskar dig så mycket, men jag vill ju att du ska få äta 
dig mätt, och få ha hela kläder...sen grät hon ännu mer. Jag tittade på henne och klappade 
henne på kinden...Jag älskar dig med mamma, jag klarar mig.....så fortsatte jag....
Är det sant mamma, att han är min pappa?....Ja...det är sant sa hon, men det skulle du 
aldrig få veta egentligen.......Sen pratade vi om allt möjligt, innan vi gick och lade oss.
Några dagar senare så ringde den där dåren igen, och sa att han kunde hjälpa mamma med 
ett städjobb...hemma hos sig och hos en granne till honom. Men hon skulle passa sig 
djävligt noga för vad hon sa, hade han sagt. Han var ju gift och hade tre barn!
Sen var det lugnt fram till sportlovet, men på första söndagen kom han hem till oss och sa 
åt mamma:  Min familj har åkt till fjällen och jag får gäster ett par dagar, så jag behöver 
hjälp med lite av varje de dagarna. Packa lite grejer och kom nu!....Jamen jag kan inte åka 
ifrån Johan fattar du väl, sa mamma. De tjafsade ett tag, så sa han...Ta med ungen då, men 
är han det minsta i vägen så åker han på stryk, är det uppfattat!....Vi packade ihop lite 
grejer under tystnad, och åkte iväg. Redan samma kväll kom det besök, en av dem var 
läkaren i Boxholm, så var det en till som jag kände igen. Han har varit uppe på sjukhemmet 
några gånger. De satt och pratade nästan hela natten, dagen därpå kom det några till. Mest 
var jag hos mamma i köket, men när jag hade varit på toa, så hörde jag att de pratade om 
ett sågverk i Estland och en spritfabrik i Tyskland. Så skulle det komma ny arbetskraft via 
Gotland.
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-Han sa via Gotland? sa jag.
-Jaa, via Gotland, sa Johan med eftertryck.
-OK, jag ville bara vara säker...fortsätt du.
Sista kvällen där blev det sent, mamma kom upp och sa åt mig att jag skulle lägga mig och 
sova. Hon talade om att hon var tvungen att jobba väldigt sent den kvällen. Jag visste ju 
vad det betydde, även om min mamma nog inte trodde att jag förstod.
När vi åt frukost dan efter, blev han urförbannad för att ägget var för löskokt. Han reste sig 
upp och vrålade att mamma inte ens kunde koka ägg, så klippte han till mamma igen.
Jag blev så förbannad, så att jag flög upp så stolen vippade, och mjölkglaset välte. Jag 
bultade honom i ryggen och skrek att när jag börjar skolan ska jag allt berätta för fröken att 
du är min farsa!
Han snurrade runt och sopade till mig i ansiktet, så att läppen sprack och jag började blöda 
näsblod. Jag ramlade omkull och slog andra kinden i ett stolsben och fick dessutom ett sår 
precis över ögat.
Sitt still och säg inget mer, någon av er, sa han, sitt absolut still. Han gick ut i hallen och 
kom tillbaka med en kamera, en sådan där, där bilderna kommer ut direkt. Han tog några 
kort på mig, och efter det ett kort på mamma. Det sista var en fint tror jag nu, fast det 
förstod jag inte då. Sen sa han: Snygga till er nu, och åk hem med bussen som vi har 
bestämt. Jag kommer hem till er i morgon middag, så löser vi våra problem på ett bra sätt.
Vi åkte hem, mamma och jag, och kände oss nästan lite glada. Vi trodde att det skulle bli 
bättre.
Dagen därpå, på onsdagen alltså, kom han som han sa, men han var inte ensam. Det var 
han, en gubbe från socialförvaltningen och två poliser. Det var socialgubben som pratade:
-Vi har fått in flera anmälningar om bråk här, och ett läkarutlåtande på att du (sa han till 
mamma) har misshandlat Johan en längre tid. I enlighet med LVU, lagen om vård av unga, 
så placerar vi Johan i ett fosterhem. Du har tills vidare ingen umgängesrätt, vi kommer att 
meddela skolan....Johan du packar en  väska med det nödvändigaste och tar på dig 
ytterkläderna. Du åker med polisbilen till fosterhemmet.
Både mamma och jag blev så chockade, så vi sa ingenting, vi protesterade inte utan gjorde 
bara som de sa. Förresten, vad skulle vi ha gjort mot fyra stora gubbar?
Med tårarna rinnande nedför kinderna, på både mig och mamma, så gav vi varandra en 
kram. Jag viskade till henne: Det här är fel mamma, jag kommer snart tillbaka. Du har ju 
aldrig slagit mig.
-Kom nu, sa den ena polisen. Så gick vi och de stängde dörren om mamma. Sedan dess har 
jag inte träffat henne, pratat med henne eller ens kunnat skriva ett litet kort.
När vi hade satt oss i polisbilen, så sa den andra polisen till mig:
-Nu åker vi till ett akutfosterhem i Mjölby, där du får vara under utredningen, sen får vi se 
vad som händer.
-Jamen, sa jag, min mamma har aldrig slagit mig.
-Du, sa polisen, det ser annorlunda ut i läkarrapporten och på bilderna som hör till den, 
men som sagt, utredningen får visa hur det är.
Det var en tant som tog emot oss på det där fosterhemmet, hon öppnade och sa:
-Hej Johan, du är väntad. Kom in du så ska vi ta hand om dig några dagar. Tack ska ni ha, 
sa hon till poliserna, och stängde dörren.
-Häng av dig Johan, fortsatte hon, och följ med mig upp, så ska jag visa dig var du får bo i 
natt.
Jag tog av mig jacka, mössa och skor, tog min väska och följde efter henne upp. Hon 
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verkade ju rätt trevlig i alla fall.
-Kom här, sa hon, här har du ett kylskåp med lite mat, dricka och godis. Här borta har du 
egen toa och där har du säng, TV och lite serietidningar. Gör dig hemmastadd nu. Så gick 
hon ut ur rummet och stängde dörren. Sen låste hon in mig!
Jag fattade ingenting...det var ingen som brydde sig om mig på hela dagen...jag tänkte att 
de skulle väl i alla fall komma och se till mig och kanske prata lite. Till slut var jag så trött 
att jag somnade sittande framför TV:n, där det var någon gammal svartvit film.
Jag vaknade av att en karl låste upp dörren, och väckte mig genom att tippa mig ur fåtöljen 
där jag hade somnat.
-Du har tjugo minuter på dig att bli klar, sa han, vi ska ut och åka en sväng. Kom ner när du 
är klar.
När jag kom ner sa han.
-Ta på dig ytterkläderna, jag har garaget i källaren.
Vi gick ner i källaren, där föste han in mig i bakänden på en skåpbil. Det fanns inga fönster 
där jag var inlåst. Då blev jag rädd. Sen åkte vi länge, det var kväll när vi kom fram. Det vi 
kom fram till var det där djävla stället, som Sam och jag flydde ifrån igår.
-Jag begriper inte hur de kan, sa jag, när Johan avslutat sin historia. Sådant här ska pojkar 
som du inte behöva uppleva alls...ja det ska ingen behöva genomlida. Du har blivit eländigt 
behandlad av alldeles för många vuxna, vuxna som ska värna om barnens rätt och säkerhet. 
Du har dessutom blivit förrådd av din egen far...Jag blir precis förtvivlad när jag hör 
dig....du hade all rätt att vara misstänksam när jag ville hjälpa er.....Får jag ställa några 
frågor om det du har berättat Johan?
-Ja det är klart, sa Johan.
-Vet du vad din pappa heter?
-Jaa...han heter Sven-Olof Lauritsson, och han bor i Strålsnäs.
-Är det politikern Sven-Olof Lauritsson?
-Han har något med Landstinget att göra.
Det var som faan, sa jag och kom nästan av mig......eeh, den här läkaren du pratade om, vet 
du vad han heter då?
-Edvard Bengtsson har jag för mig.
-Den där andra gubben du kände igen då, kan du hans namn också?
-Ja det kan jag, jag tyckte han hade så fånigt namn på något vis, sa Johan. Han heter Axel 
Hjälmström.
-Bra Johan! Kommer du ihåg hur många det var hemma hos Sven-Olof de där dagarna?
-Förutom honom, så var det fem till, plus att de pratade med en utlänning i telefon.
-Vet du vilket språk?
-Samma som den där Alfred på slavgården. Något de sa mycket var "ser gut" eller något 
sådant, och när de slutade lät det som de sa "kyss".
-Det skulle kunna vara tyska......de här poliserna, som körde dig, hade du sett dem innan, 
eller efter den där turen till Mjölby?
-Nej, det har jag inte......den där socialgubben har däremot varit på det ställe där vi packade 
cigaretter och sprit....jag fick jobba där en gång när något hade blivit försenat...de hade 
slängt ett lass i sjön tror jag.
-Bodde han i Boxholm?
-Jag tror det, sa Johan.
Det blev tyst en liten stund, hjärnan gick på högvarv för att jag skulle komma på bästa 
sättet att hantera det här......
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-Snart vill jag höra din historia Sam, men först ska jag tala om några saker för er........Med 
det jag har hört hittills, så kan jag konstatera att det här är så stort, och så graverande för så 
många, att det kommer att orsaka stor skandal. Det kommer att skaka samhället i sina 
grundvalar. Vi måste vara väldigt försiktiga med vem vi berättar för, innan vi gör något 
annat så vill jag prata med Herbert. Under den här nödvändiga tiden så kan ni nog inte bo 
hemma, jag tror i alla fall att Herbert kommer att bestämma det.
-Vad menar du?! sa Johan.
-Det kan vara farligt för er...ni har ju själva sagt att det är många inblandade, och ni vet inte 
var alla finns, eller hur?
-Det förstås....var ska vi vara då....vem ska ta hand om oss?
-Jag vet inte riktigt, men jag kan försöka hjälpa er, om ni tillåter det. Jag ska försöka fixa så 
vi får en bra polis till hjälp också i så fall....så får jag väl föreslå att ni blir utnämnda till 
extra juniorpoliser i det här ärendet.
-Vi vill inte komma till någon helt ny nu....du vet ju allt nu och så....du kan nog kanske bli 
en bra låtsaspappa, sa Sam.
-Jag tror det med, nu, sa Johan, fast jag har ju inget att jämföra med...vem mer då?
-Du får vänta och se, sa jag, jag måste fråga först...men den jag tänker på är en kvinnlig 
polis. Sen var det en grej till, och det är era kompisar. Nu har det gått nästan ett-och-ett-
halvt dygn sedan ni rymde. Vakterna har letat, utan att hitta er, hunden har kommit tillbaka, 
blodig om munnen....Visserligen sitt eget blod, men vakterna kollar nog knappast det...då 
kan de ha antagit, och bestämt sig för, att hunden har dödat er, kanske rent av provsmakat...
-Uuh, sa Sam, det var ju nära också...
-Era kompisar är säkert djupt förtvivlade och väldigt ledsna, både för er skull och för att 
deras frihetschans är borta. Vakterna och ligan känner sig säkra och det är bra för oss, då 
kan vi jobba i lugn och ro och ta dem med överraskning. För era kompisars skull är det 
jätte-viktigt att vi jobbar snabbt, och gör absolut rätt saker......Har ni några frågor om det?
-Det är kanske som du säger, sa Johan, och Sam nickade instämmande.
-Men om de inte tror det? sa Sam.
-Då kommer resultatet att bli mycket sämre, och vi får svårare att göra något bra........En 
fråga till, till dig Johan, innan det är Sams tur att berätta....När ni åkte från det här foster-
hemmet till slavgården, kommer du ihåg hur länge ni åkte och om ni stannade på vägen?
-Det var morgon när vi åkte, 9-tiden ungefär, när vi kom fram var det mörkt. Han stannade 
ett par gånger, men bara korta stunder.
-Jättebra Johan, du har varit jätteduktig. Du är en klipsk ung man......Nu vill jag höra vad 
du har att säga, Sam!
-Som jag sa förut, sa Sam, så kom jag och min familj, mamma, pappa och två systrar till 
Sverige som flyktingar för fem år sedan, och Viktor var med oss, för att hans familj blev 
mördad. Vi har sökt, och längtat efter ett sådant där botillstånd.
-Du menar permanent uppehållstillstånd? frågade jag.
-Just det, så hette det, sa Sam.......vi har bott i Norrköping hela tiden, utom precis i början. 
Det där Invandrarverket höll på att utreda om vi skulle få stanna. Jag skulle ha gått ut fyran 
nu, om det här inte hade hänt på jullovet.
Vi hade flytt för att vi tillhörde den kristna kyrkan, och inte var muslimer. Min pappa hade 
blivit tagen av polis flera gånger, de hittade på massa grejor. Han sa många gånger att vi 
inte hade någon framtid där. När min farfar dog, han var den sista gamla, så sa pappa, att 
nu är det dags. Det var en besvärlig resa, och jag var rädd många gånger, men vi var ju två, 
Viktor och jag, som höll ihop. Ja hela familjen höll ihop förstås, men det var ändå något 
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speciellt mellan Viktor och mig........(han stannade upp ett ögonblick, hans ansiktsuttryck 
blev mycket sorgset och ögonen fuktiga.....)...och nu är han död.....
-Gör det för ont att berätta just nu Sam, sa jag, ska vi vänta?
Sam snörvlade till, och tittade på mig med tårfyllda ögon...
-Jag vill berätta nu, sa han....det är bara det att.....
-Du får ta paus när du vill, sa jag, och det är helt OK att gråta. Vill och orkar du berätta så 
är det jättebra.
Sam samlade sig, och torkade bort en tår som rann längs kinden.
-Samma dag som höstterminen slutade så fick pappa ett brev från Invandrarverket, där det 
stod att vi inte fick stanna i Sverige, utan att vi skulle utvisas. Jag har ju bott längre i 
Sverige än i Pakistan, jag har fått gå i skolan här.....varför vill de inte ha mig?...Jag fattar 
inte.....
-Jag förstår att det känns konstigt, sa jag.
-Vi hade sett fram emot julen. Vi skulle vara med på ett julbord i kyrkan där vi brukade gå. 
Dagen efter så ringde prästen och sa att han hade hört om att vi inte fick stanna. Han sa att 
han ville hjälpa oss att stanna, men då skulle vi behöva gömma oss. Gå under jorden 
kallade han det. Pappa tyckte att det var bra; Nu kan vi inte ge upp, sa han till oss, och vi 
tyckte att han hade helt rätt. Vi packade varsin väska med lite kläder, tandborste och sådant 
där man behöver. Sedan skulle vi gå till kyrkan på en andakt, dagen före julafton. Efter 
andakten skulle vi mötas och han skulle köra oss till ett säkert ställe.
På baksidan hade han en skåpbil. Det är för att ni inte ska synas, sa han, och tyvärr måste 
jag köra er i två omgångar, alla får inte plats på samma gång. Det var bara plats för fyra, så 
Viktor och jag sa att vi kunde vänta, vi kunde spela spel under tiden. Jag är väl tillbaka om 
en timme, sa prästen när de åkte. Han var tillbaka efter en timme och tio minuter. Vi gick 
ut i bilen och satte oss. Lite oroliga var vi ju, men det var ju prästen vi fick hjälp av. Det 
tyckte Viktor och jag var bra......då.....Prästen knackade till oss efter en stund, att han var 
tvungen att ta en lång omväg, för att det var en poliskontroll på vägen. Vi åkte i sju timmar, 
det var mitt i natten när vi blev utsläppta. Då var vi på den där gården.
-Var är de andra? frågade Viktor prästen.
-Vi kunde inte ta er till samma ställe, sa prästen, men jag kan nog få hit dem imorgon. De 
tar hand om er så länge, här på gården, sa han. Sen satte han sig i bilen och åkte iväg. Sen 
dess har jag inte sett honom och inte min familj....och nu är Viktor död.
Hans ögon blev fuktiga av tårar igen. Johan la en hand på Sams kind. Sam tittade på 
Johan......han snörvlade lite och suckade.
-Det är tur att jag har Johan.
-Det är nog sanning det, sa jag, om ni inte hade hjälpt varandra som ni har gjort....om ni 
inte hade hållit ihop som ni har gjort...då hade ni nog inte klarat det här någon av er.....ni 
har visat prov på en otrolig livsvilja och överlevnadskraft...kan jag ta några frågor nu Sam?
-Fråga du!
-Vet du om din pappa hade pratat med prästen om utvisningen?
-Det vet jag att han INTE hade gjort.
-Vet du om det har stått i tidningen?
-Jag är nästan säker på att det inte har stått något alls.
-Vet du prästens namn?
-Jaa...Sven Blomgren.
-Vad heter du i efternamn förresten?
-Jag heter Karim, Sam Karim.
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-Vad hade ni för adress i Norrköping?
-Urbergsgatan 32
-Såg du brevet från Invandrarverket?
-Jaa, jag läste det också.
-Kommer du ihåg vem som hade skrivit under?
-Nej, tyvärr.
-Vad heter kyrkan, kommer du ihåg det?
-Söderledskyrkan heter den.
-Mycket bra Sam!...Orkar ni rita med nu, innan ni får vila en stund?
De tittar på varandra och nickar bestämt.
-OK, jag tar fram papper och penna...........varsågoda.....Medan ni ritar, så ska jag ta fram 
kartor och göra i ordning lite grejor.....När ni ändå har papper och penna, så kan ni väl 
skriva upp hur långa ni är, skostorlek kan också vara bra. Jag har glömt att fråga en sak, 
som kan vara bra att veta, och det är när ni är födda?
-Jag är född den 10 maj 1986, sa Sam.
-Är det säkert, sa Johan, då är vi precis lika gamla, jag är också född 10 maj 1986.
-Det är mycket ni har gemensamt pojkar, sa jag, då kan ni rita nu då!
Jag fällde upp en skiva och frilade mitt "arbetsrum"...startade mobiltelefoner, dator och en 
del annan utrustning som snart skulle få göra nytta.......semestern var definitivt slut!
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Slutord och möjlighet 2019-10-20

En värld full med människor i balans, där alla har 
en hjärna som är i balans, där alla har en kropp, en 
själ och ett psyke i balans, kan väl inte bli något 
annat än en värld i balans?

För hela människor krävs ett helt och helande 
samhälle, inte ett samhälle splittrat av särintressen, 
som skapats av dem som kallar sig globens elit? 
Det krävs enighet, samverkan och ett tydligt 
budskap till dem som nu sår split, som prioriterar 

särbehandling och gör korkade prioriteringar, att all makt utgår från folket, inte från globalister 
och det svenska politikeretablissemanget. Sverige och dess medborgare först!

Sverige behöver ett samhälle och en politik som prioriterar Sveriges legala medborgare, 
Sverige behöver ett handlingsprogram vars avsikt är att åstadkomma detta, och se till så att Sveriges 
ekonomi inte belastas av invandrade bidragstagare/samhällsparasiter. 
Sverige måste sluta utvisa de migranter som verkligen flytt från livshotande tillvaro, och etablerat 
sig i det svenska samhället, i synnerhet om de jagats och hotats på grund av sin kristna tro. (en 
felräknande arbetsgivare kan inte föranleda utvisning till en fientlig miljö, om man ska ha en 
humanistisk nation och ett humanistiskt synsätt)

Naturligtvis "importerar" man inte människor som tillför våldtäkter och annan kriminalitet som 
skadar Sveriges folk och skapar otrygghet – brott bör i princip alltid leda till livstids utvisning. Det 
ska alltså generellt inte undersökas om utvisning är befogat, utan om det i något fall kan finnas 
någon förmildrande omständighet som kan och bör beaktas.

De senaste 50-70 årens politik har lett till en urholkning av familjens rättigheter och möjligheter att 
fungera som samhällelig enhet, det har skapat splittring och motsättningar genom feminism, HBTQ,
#metoo, flumskola, dagisfostran, klimatskräck, rasistpåståenden mot allt och alla som inte är PK,
förminskning av den svenska kulturen och den svenska historien, genusneutralitet med flera galen-
skaper. 
Livsmedelsverkets sjukdomsskapande och skadliga kostråd, medicinindustrins sjukdomsvård, 
Skolverkets skadliga läroplaner, 
Strålskyddsmyndighetens jävssituation och felaktiga rekomendationer, 
Migrationsverket-katastrofen, 
MSB- och poliskatastrofen,
religionssammanbrottet - Svenska kyrkan lyfter hellre islam och katolicismen, än står vid sina 
medlemmars sida,
OCH SÅ VIDARE! 

Vilka ska ändra på detta, om du och jag inget gör?
Är du möjligen nyfiken på hur fortsättningen blir för Sam och Johan?

Lider du av någon medicinsk problematik, och behöver få lite grepp om vilka förutsättningar som 
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gäller för kroppen, och hur det står sig jämfört med matutbudet i livshallar och 
snabbmatsrestauranger?

Alla vi som vill ändra på Sverige, till en plats för svenskar, med lag och ordning, med trygghet 
och välbefinnande, skulle kanske behöva en egen plats – utanför Facebook?
Inte en plats för partipolitik, utan en plats för de patriotiska krafter som vill värna Sveriges 
medborgare och Sveriges självständighet, som vill värna svensk kultur och svensk historia!
Jag tänkte att en sådan plattform skulle kunna heta kunskap.org – därför har jag registrerat den 
domänen idag! Även domänen medialt.info registrerades också idag. Det kan ta några dagar att få 
upp en fungerande hemsida, men de mailadresser som anges nedan fungerar redan nu.

Vilka ska ändra på detta, om du och jag inget gör?
Kom ihåg, att det behövs inte bara dem som har förmåga och kraft att agera och reagera, det behövs
också en stor hejaklack, så att de som agerar har en uppfattning om hur många som står bakom det 
som sägs och görs. Det är fördel med hemmaplan!

Det som, också, är spännande i det här läget, är ju att jag i förväg inte har en aning om vilken 
respons detta väcker - så om svaren blir två, femhundra eller två miljoner har jag ingen aning om, 
förrän efteråt.

Om du tycker att det behövs ett alternativ/komplement till de sociala medier som finns, där man kan 
samla fakta kring svensk politisk historia, EU, FN, historiska händelser, information om historiska 
händelser, kanske partiernas olika partiprogram(?), forskningsfusk och jäv som påverkar individens 
möjligheter negativt, plus de där som jag just nu inte har kläm på...
Länksamling till allehanda nyhetsmedia, som inte ingår i MSM, och kanske därför är viktigare än 
något annat att få en samlad bild av!?

BLI EN VÄCKAR-
KLOCKA!  
 

Skicka ett mail till gemensamstyrka@kunskap.org eller använd formuläret på kunskap.org

Vill du ta del av fortsättningen på kriminalromanen,
Makten och Härligheten i evighet amen?

Då anmäler du ditt intresse via mail:  
makten@makten.medialt.info eller använd formuläret på:
makten.medialt.info/
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Vill du veta mer om din kropps förutsättningar att fungera, och vad som krävs för att du som 
innehavare av din kropp ska ta hänsyn till för faktorer i din vardag(och helg) för att försöka 
optimera din kropps förutsättningar att hållas sig frisk?

Vad ger kroppen som system för 
förutsättningar för din kost?
Den har sin utgångspunkt i mina egna fysiska, metaboliska och biologiska erfarenheter. Min vilja att 
själv förstå samband och konsekvenser har lett till ett behov av en egen forskning kring kost och 
kostvanor. Den har även omfattat forskningsresultat som till exempel Livsmedelsverket använder 
som underlag när de sätter ihop sina kostråd.

Det är inte speciellt svårt att hitta information om hur Ancel Keys hade förfalskat/förvanskat den 
forskningsrapport han presenterade 1953! Trots att detta är väl känt så utgör det fortfarande en av 
grundbultarna för de kostråd som Livsmedelsverket predikar år 2018.

FÅR DIN MAT 
DIN KROPP
ATT BRINNA

SKAFFA DIG ETT ANNAT
PERSPEKTIV, SOM GER
DJUPARE FÖRSTÅELSE

Maila till: dittcentrum@kosthalsa.medialt.info  eller använd formuläret på hemsidan:
kosthalsa.medialt.info 
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