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I dagens samfunn er visse emner ta
buemner som ikke må berøres. Gjør 
man  det, vil følelsene  hos mot

parten ofte overstyre både fornuft og 
all saklighet. Det er som en gardin blir 
trukket for. Resultatet blir at man be
nekter uomgjengelige, dokumenterbare 
fakta fordi følelsene blokkerer.

Dette er mer enn beklagelig,  da 
man står i fare for å stenge døra for en 
horisontutvidelse som er nødvendig for 
å  kunne gjennomskue dagens trender 
og strømninger.

Med tabuemner mener jeg ideologi
er bare promotørene tilsynelatende får 
grønt lys for å spre, mens kritikerne av 
disse ideologiene ofte møter stoppskil
tet. Å passere dette er som å bevege seg 
inn i et minefelt.

Vi opplever til stadighet at personer 
som tar til orde for tradisjonelle, bibel
ske verdinormer blir møtt med følelses
ladete protester og blir påhengt merke
lapper av ymse slag.

Dette er en bedrøvelig situasjon, 
men forteller hvem som rår grunnen i 
dagens samfunn.

Gjennom langvarig propaganda og 
hjernevask — ikke minst via mediene 
— har makteliten som kjemper om ver
densherredømmet skapt et paradigme
skifte hos befolkningen for å skape en 
generasjon lakeier under det kommen
de verdensdiktatur.

Profetiene i Åpenbaringsboken går 
raskt mot sin oppfyllelse, og for den 
kristne bør dette være en oppmuntring. 
Guds fredsrike er for døren!

—ÅK
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«Så skjedde det, etter at de sju dager var til ende, at vannflommen kom over 
jorden. I det år av Noahs liv da han var seks hundre år gammel, i den andre 
måneden, på den syttende dag i måneden, den dagen brast alle kilder i det 
store dyp, og himmelens sluser ble åpnet» (1 Mos 7,10–11).

Den lakoniske setningen: «. . .den dagen brast alle kilder i det store dyp, og him
melens sluser ble åpnet», beskriver en global katastrofe på patriarken Noas tid. Etter 
bibelsk kronologi var dette rundt 2350 f.Kr./1656 etter skapelsen. Mange ser på fortel
lingen om vannflommen som en ren myte uten basis i virkeligheten, eller at Bibelens 
syndflodberetning skildrer lokale oversvømmelser i Mesopotamiadalen eller andre steder. 
Problemet med dette synet er at de geologiske funnene bærer sterke bud om en verdens

KLODENES 

SK A M P
Så godt som alle kultursamfunn på jorda har en syndflodberetning i sin mytologi. Beretningen om 

en verdensomspennende flom i tidenes morgen går som en rød tråd gjennom disse legendene. Vi 

skal se nærmere på mulige virkningsmekanismer og konsekvensene av denne verdensomspennende 

katastrofen som blir beskrevet i 1 Mos. 6–8
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omspennende katastrofe i jordas for
tid. Bevismaterialet er overveldende, 
globalt, og ligger åpent for alle som 
er villige til å tolke det uten forutfat
tede meninger.

Denne artikkelen er basert på en 
bokstavelig tolkning av Bibelens ska
pelses og vannflomberetning fordi 
den i tillegg til å være nedskrevet i 
Guds ord, også korresponderer best 
med de geologiske funn, tradisjoner, 
etc. som jorda kan vise til i overmål. 
Det er ingen andre forklaringer som 
kan danne ramme rundt vannflom
beretningen enn katastrofisme. Uni
formitetsprinsippet som hittil har 
vært grunnlaget for utviklingslæren, 
er helt ute av harmoni med det geo
logiske materiale. Bevisene for dette 
er overveldende.

I den senere tid har imidlertid 
stadig flere forskere uten tro på Bi
belen innrømmet at jorda kan ha 
vært utsatt for store katastrofer i 
sin fortid, hovedsakelig framkalt av 
passerende/kolliderende himmelle
gemer.

Vi skal se litt på de rent tekniske 
sidene av vannflomkatastrofen og de 
kreftene som skapte kaos i solsyste
met og forårsaket Noas vannflom. 
Dette er ikke en dogmatisk fram
stilling, men en beskrivelse av hva 
som kan ha skjedd. Det kan ha vært 
andre årsaker, for alt jeg vet, men 
scenebildet som danner ramme for 
denne artikkelen virker svært rime
lig. En ting er absolutt sikkert: Et 
himmellegeme, eller en inntrenger i 
solsystemet var årsaken til kosmiske 
katastrofer, og et passerende him
mellegeme — kanskje det samme 
— var årsaken til vannflomkatastro
fen på jorda.

Straffedom
Vannflommen var en Guds straffe
dom over en verden som var blitt 
fordervet utenfor alt håp. Hovedår
saken var falne engler som drev og 
ruinerte skaperverket og korrum
perte menneskets genapparat. Legg 
merke til at Guds beslutning om å 
ødelegge jorda står i direkte tilknyt
ning til den virksomheten «Guds 
sønner» bedrev:

«Kjempene var på jorden i de da
ger, og likeså siden, da Guds sønner 
gikk inn til menneskenes døtre, som 

fødte dem barn. Dette er de mektige 
menn i gammel tid, de navngjetne. 
Herren så at menneskenes ondskap 
var stor på jorden, og at alle tanker 
og hensikter i deres hjerter var onde 
hele dagen lang. Da angret Herren 
at han hadde skapt mennesket på 
jorden, og han var full av sorg i sitt 
hjerte. Og Herren sa: Jeg vil utryd
de fra jorden menneskene som jeg 
har skapt, både mennesker og fe og 
krypdyr og himmelens fugler, for jeg 
angrer at jeg har skapt dem» (1 Mos 

6,4–7).
Gud bruker naturkreftene som 

sine redskaper. Han kan utføre ting 
som tilsynelatende er i strid med 
kjente naturlover, og da kaller vi det 
mirakler. Men som oftest bruker han 
de redskaper han har til rådighet, og 
styrer begivenhetenes gang i samsvar 
med sin vilje. Himmellegemene, na
turlover og naturkrefter er alle skapt 
av Gud og underlagt hans kontroll, 
og det var disse han gjorde bruk av 
både under vannflommen og etter
følgende katastrofer — og som han 
igjen vil benytte ved tidenes ende.

Solsystemet
Da Gud var ferdig med sitt skaper
verk her på jorda og tok et overblikk 
over det han hadde gjort, så han 
at det var «overmåte godt» (1 Mos. 

1,31). Det betyr at det var fullkom
ment. Guds skaperverk var ikke 
preget av dårlig håndverk, rot og 
ufullkommenheter, slik tilfellet ofte 
er med vanlige håndverkere. Gud er 
fullkommen, og det som kommer fra 
hans hånd er fullkomment. All de
generasjon, alt kaos og alle tegn på 
store katastrofer i skaperverket har 
sin rot i syndens oppkomst. Det var 
ikke slik fra begynnelsen. Hele uni
verset var en gang preget av orden 
og harmoni.

Slik er det ikke lenger. Eksempel
vis bærer vårt eget solsystem bud om 
katastrofer av kosmisk format som 
har satt dype spor etter seg. Minst 
to planeter er blitt revet i stykker en 
gang i fortiden, og fragmentene har 
bombardert de andre klodene i sol
systemet. Flere planeter har endret 
rotasjonsakse, noen har retrograd 
rotasjon (roterer «baklengs»), solsys
temet er fullt av støv og etterlaten
skaper etter fortidens katastrofer, og 
det er mange andre anomalier som 
vitner om kataklysmiske hendelser i 
vår del av universet.

Vela-katastrofen
I stjernebildet Vela (Seilet) på den 
sydlige halvkule finner man en stjer
netåke som utgjør restene etter en 
gigantisk stjerneeksplosjon for noen 

Restene etter supernovaen i stjernebildet Vela Pilen viser hvor pulsaren etter den 
eksploderte stjernen befinner seg
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tusen år siden. I dette området finner 
man også en pulsar som er restene 
etter stjernen som eksploderte. En 
slik eksplosjon kalles en supernova. 
Stjernemassen ble slynget utover 
med hastigheter på flere tusen kilo
meter i sekundet. Restene er i dag 
synlige som et tåkeslør i en avstand 
av 6000 lysår.

Pulsaren som i dag er fragmen
tet etter Velasupernovaen, ligger i 
en avstand av 1600 lysår, mens den 
opprinnelige eksplosjon ifølge astro
nomene kan ha ligget så nær som 45 
lysår. Hastigheten til Velafragmen
tet kan ha vært mellom 1–2% av lys
hastighet, dvs. mellom 3000–6000 
km/sek (10,8 –21,6 millioner km/t).

Supernovafragment?
Enkelte forskere mener at ødeleg
geren som kom inn i solsystemet fra 
det interstellare rom var et fragment 
etter denne supernovaen. Fragmen
tet/fragmentene kan ha bestått av 
ren stjernemasse av svært stor tett
het, og dermed hatt en enorm gravi
tasjon til tross for relativt liten stør
relse, kanskje mindre enn vår egen 
måne. Likevel ville den skape store 
katastrofer hvis den kom inn i vårt 
solsystem.

Kuiperbeltet
De senere årene er det oppdaget et 
asteroidbelte utenfor planeten Nep

tun. Forskerne mener at det inne
holder så mye som 70 000 større og 
mindre himmellegemer. Dette såkal
te Kuiperbeltet er etter alt å dømme 
restene etter en større planet — la 
oss kalle den planet X —  som en 
gang befant seg der. Fragmenterin

gen av denne planeten bombarderte 
det ytre solsystem. Månene til de 
ytre planeter Saturn, Uranus og Nep
tun er sterkt kraterbesådd og bærer 
bud om kraftig bombardement og 
kosmiske katastrofer.

En eller annen ytre påvirkning 
har fragmentert planet X. Et frem
medlegeme kan ha kommet inn i 
solsystemet fra det ytre rom, passert 
innenfor den såkalte Rochegrensen 

(ca. 2,5 planetradier) til planet X og 
revet den i stykker.

Det er flere som nå mener at 
solsystemets 9. planet, Pluto/Char
on (Charon er Plutos måne; den er 
svært stor i forhold til Pluto, og dis
se to klodene utgjør nærmest et dob
beltplanetsystem) bare er et større 
fragment etter katastrofen. Pluto er 
mindre enn vår egen måne (ca. 2900 
km/diam) og har en svært eksentrisk 
bane. Dette er bemerkelsesverdig, 
og tyder på en større katastrofe i 
denne delen av solsystemet en gang 
i fortiden. Pluto kan også være en 
tidligere Neptunmåne som ble revet 
løs av inntrengeren. Etter disse opp
dagelsene er Pluto i ferd med å miste 
status som ekte planet.

Det er også påvist en sky av alu
minium26 som omgir solsystemet. 
Aluminium26 dannes ved superno
vaeksplosjoner og brytes ned til 
magnesium26. Siden størsteparten 
av denne skyen fremdeles er Al26, ty
der det på ung alder. (For den som 
er interessert, kan det nevnes at Al26 
har en halveringstid på 740 000 år).

Uranus
Påvirkningen fra det passerende 
himmellegemet bikket kjempepla
neten Uranus over i rotasjonsaksen, 
som nå ligger –8° i forhold til bane
planet, dvs. nesten vannrett. I tillegg 
har Uranus retrograd rotasjon, dvs. 
den roterer i motsatt retning av det 
normale. På Uranus vil derfor sola 
stå opp i vest og gå ned i øst. Det er 
beregnet at en klode med diameter 

Kuiperbeltet utenfor Neptun kan inneholde så mye som 70 000 fragmenter etter 
en planetkatastrofe

N

S

Rotasjonsaksen til Uranus er bikket 
kraftig over, og legger nesten vannrett i 
forhold til baneplanet

Uranusmånen Miranda viser både 
skrapemerker og andre anomalier etter 
ublide sammentreff med andre him
mellegemer etter planetkatastrofen
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rundt 5000 km, omtrent på størrelse 
med Merkur, ville kunne påvirke 
Uranus på denne måten.

Månene til Uranus ble omkal
fatret; noen av dem kan ha blitt 
fragmentert og dannet ringsystemet 
rundt planeten. De største Uranus
månene roper høyt om større katas
trofer: Miranda har skrapemerker, 
Umbriel er «svartbrent» og Oberon 
har svarte kraterbunner.

Videre ferd
Med hastigheter på flere tusen 
km/sek ville fragmentet bare brukt 
12–24 døgn fra det kom inn i sol
systemet til det eventuelt forsvant i 
sola. Trolig ble det slakket noe av på 
grunn av gravitasjonspåvirkningene 
fra de ytre planetene Neptun, Ura
nus og Saturn.

Fremmedlegemet kan ha rast 
videre innover i solsystemet på sin 
ødeleggelsesferd. Den kan ha pas
sert innenfor Rochegrensen til den 
planeten — la oss kalle den Tiamat 
— som en gang lå der asteroidbeltet 
mellom Mars og Jupiter nå befinner 

seg. Tiamat ble fragmentert, og frag
mentene bombarderte både Jupiters 
måner og det indre solsystem. Verst 
gikk det ut over Mars, som nesten 
ble ødelagt.

Asteroidbeltet
Mellom planetene Mars og Jupiter 
befinner det seg et asteroidbelte som 
har vært kjent i lengre tid. Også her 
har det en gang ligget en planet som 
er blitt revet i stykker. Ettervirknin
gene var spesielt grove mot Mars, og 
det er beviser for at «Den røde pla
net» ble herjet av en større vannflom, 
trolig i forbindelse med Tiamatka
tastrofen. Bevisene for en slik flom 
på Mars er overveldende, selv for 
skeptiske forskere. Utrolig skarpe 
og detaljrike bilder fra romsondene 
Mars Global Surveyor og Mars Od-
dysey har stadfestet dette en gang for 
alle. En lengre artikkel om vannets 
påvirkning på Marsoverflaten sto å 
lese i det vitenskapelige tidsskriftet 
Science, 8. desember 2000 under tit
telen «Sedimentary Rocks on Early 
Mars» («Sedimentære bergarter på 

den unge Mars»). Sedimentære ber
garter er dannet av vannets påvirk
ning.

Mars ble også truffet av flere til 
dels meget store asteroider som var 
nær ved å ødelegge planeten. Kra
tertettheten er spesielt høy på den 
sydlige halvkule, noe som tyder på 
at fragmentene kom fra en bestemt 
retning, og at bombardementet var 
kortvarig.

Enkelte har beregnet at planet 
Tiamat kan ha vært 90 ganger jordas 
masse, altså en relativt stor planet, 
bare litt mindre enn Saturn. Disse 
beregningene er trolig overdrevne.

I gamle mesopotamiske skrifter 
blir Tiamat ofte assosiert med vann. 
En rekke slike assosiasjoner gir 
grunnlag til å tro at Tiamat hadde 
store mengder vann på overflaten, 
kanskje som is. Fragmenteringen må 
ha frigjort enorme mengder vann, 
som trolig er opphavet til alle kome
tene, som består av 70% vann i form 
av is.

Asteroidbeltet mellom Mars og 
Jupiter er restene etter Tiamatkata
strofen. Planetens jernkjerne, jern/
steinmantel, steinmantel, skorpe og 
vann ga opphav til alle de forskjel
lige typer asteroider, meteorer og 
kometer, som alle karakteristisk nok 
har samme beskaffenhet som struk
turen til en terrestrisk planet. (Ter
restrisk = av samme beskaffenhet 
som de fire indre planeter, Merkur, 
Venus, Jorda, Mars.)

Asteroidbeltet mellom Mars og Jupiter utgjør i dag restene etter en planetkata
strofe i området

Hellasbassenget nederst til høyre ble 
dannet da en asteroid med diameter 
over 600 km traff marsoverflaten. Hel
lasbassenget har en diameter på 2300 
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Det er to teorier om asteroide
nes og meteorenes opprinnelse: Ka
tastrofeteorien og teorien om at de 
stammer fra «aborterte planetdannel
ser» under solsystemets «utvikling» 
for flere milliarder år siden. Siden de 
fleste naturforskere er evolusjonister, 
er det ikke merkelig at de favoriserer 
sistnevnte hypotese. De hevder at 
det er for lite masse i asteroidbeltet 
til å kunne utgjøre en planet av ri
melig størrelse. Dette argumentet tar 
ikke i betraktning at hovedmassen av 
en eventuell fragmentert planet for
lengst er forsvunnet. Noe har funnet 
veien ut av solsystemet, noe er truk
ket inn i Jupiter og de andre kjem
peplanetene, og noe er forsvunnet 
ved tusenvis av nedslag på andre av 
solsystemets kloder. Bare levningen 
er tilbake i de to asteroidbeltene.

Jorda
Med sin store hastighet ville ødeleg
geren passere jorda temmelig raskt, 
og virkningene på jordkloden være 
umiddelbare, noe de også var.

Den romerske dikter Ovid (43 
f.Kr.–17 e.Kr.), skrev i sine Metamor-
foser om et himmellegeme han kalte 
Phaeton som nærmet seg jorda og 
skapte store omveltninger og bran
ner på kloden. Den greske forfatter 
Hesiod (700 f.Kr.) kom med en lig
nende beskrivelse lenge før Ovid, og 
kalte himmellegemet Typhon. Den
ne Typhonlegenden stammer fra det 

førdynastiske Egypt, der Typhon ble 
kalt Set, som er et annet navn på Sa
tan. Den romerske forfatteren Plinius 
d.e. (23–79 e.Kr.) beskriver Typhon 
på følgende vis i sin Naturales His-
toriae: «Folk i Etiopia og Egypt så en 
fryktelig komet som Typhon, kongen 
på den tiden oppkalte etter seg. Den 
hadde et fryktinngytende utseende 
og var snodd som en slange og uhyg
gelig å skue. Den var egentlig ingen 
stjerne, men heller hva man må kalle 
en ildkule.»

Denne ødeleggeren var trolig 
den samme som skapte katastrofen/
katastrofene lenger ut i solsystemet. 
Det var himmellegemets påvirkning 
på jordkloden under passeringen 
som etter alt å dømme forårsaket 
vannflommen. Gravitasjonskreftene 
fra den passerende «Phaeton» tippet 
jorda over i rotasjonsaksen, noe som 
framkalte voldsomme spenninger i 
jordskorpa. Magnetfeltet ble anta
kelig reversert (vi skal merke oss at 
det som i dag regnes som magnetisk 
nordpol egentlig er den magnetiske 
sydpol. Det er magnetnålas nordpol 
som tiltrekkes av den magnetiske 
sydpol, som ligger i Arktis, nærmere 
bestemt ved Baffinøyene vest for 
Grønland).

Det er sannsynlig at jorda før 
vannflommen var omgitt av en vann
dampkappe som bidro til å skape 
drivhuseffekt. Fragmentene etter 
Phaetonkatastrofen bombarderte 

jordkloden og fikk denne vanndamp
kappen til å kollabere. Kaskader av 
vann strømmet ned på jorda — «. . 
.himmelens sluser ble åpnet» (1 Mos. 
7,11). Likevel er det beregnet at reg
net og kollapsen av vanndampkap
pen ikke ville dekket jorda uniformt 
med mer enn ca. 10 m vann.

Nedslagene dannet store kratere, 
som sammen med landhevninger 
og forkastninger fikk voluminøse 
dypvannskilder under trykk (arte
siske brønner) til å strømme opp 
med voldsom kraft — «. . .den da
gen brast alle kilder i det store dyp» 
(1 Mos. 7,11). Dr. Walter Brown 
har estimert at rundt halvparten av 
vannmengdene i de nåværende ver
denshavene kom fra dypvannskilder 
i jordas indre.

Tidevannsbølge
Alle vet at det er månens tiltrek
ningskraft som skaper flo og fjære 
i havet. Da fremmedlegemet pas
serte jorda, må dette ha skapt vel

Artesisk brønn. Vannet strømmer ut 
med stor kraft og viser at trykket i 
brønnen er høyt

Andesfjellkjeden — her fra Bolivia — bærer preg av å være svært ung
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dige flodbølger. Vannet ble trukket 
mot den del av jordkloden som lå 
nærmest inntrengeren og dratt over 
jorda i en gigantisk tidevannsbølge 
mens himmellegemet passerte. Det 

er flere gamle tradisjoner som fortel
ler at vannet kom fossende som en 
enorm flodbølge eller umåtelig høy 
vegg. Dette er også en betydning av 
uttrykket «. . .den dagen brast alle 
kilder i det store dyp.»

Nedslag

Det er funnet rundt 170 kratere et
ter meteor/asteroidnedslag på jorda. 
Av disse er 22 kratere over 30 km 

i diameter. Disse ble dannet ved 
nedslag av asteroider på rundt 1–2 
km/diam. Forskerne regner med at 
nedslag av et himmellegeme på over 
500 m/diam. er nok til å skape glo
bale konsekvenser, og når størrelsen 

overstiger 1 km/diam. vil nedslaget 
kunne utgjøre en trussel mot men
neskeheten. Men vi finner over 20 
store kratere skapt av asteroider 
godt over denne grensen.

Gamle maoritradisjoner fra New 
Zealand skildrer en voldsom eksplo
sjon i atmosfæren da et stort himmel

legeme med «horn», og som «glødet 
som månen», delte seg i mange biter 
og raste ned mot jorda der de skapte 
store ødeleggelser.

Mange andre tradisjoner i de for
skjellige stamme og kultursamfunn 
på jorda har beretninger om skin
nende himmellegemer som styrtet 
ned på jorda i forbindelse med et 
større himmellegeme som passerte. 
Tradisjoner fra Peru forteller om 
steiner som falt ned fra himmelen, 
legender fra Mexico forteller om en 
tid da himmelen regnet rødglødende 
steiner som jevnet hele skoger.

«Denne universelle tradisjonen 
om at jorda og alt som var på den 
ble bombardert av en skur av him
mellegemer, både store og små, både 
av ild og stein, kan ikke være uten 
grunnlag, spesielt når disse tradisjo
nene sammenfaller disse hendelsene 
med en mektig konflikt på himmelen 
og voldsomme fysiske endringer på 
jorda»  (D.S. Allan/J.B. Delair: Cata-
clysm, s. 293).

En slik skur av himmellegemer 
må ha skjedd plutselig og vært ver
densomspennende. Den kinetiske 
energi som blir utløst ved nedslaget 
av et himmellegeme, overgår en
hver forstand. Hydrogenbomber er 
leketøy i sammenligning. Nedslaget 

De såkalte Alaskasjøene er trolig dannet ved nedslagene til en meteorsverm 

Fra Himalayafjellkjeden i Asia

Jordas rotasjonsakse danner i dag en 
vinkel på 23°26’ i forhold til normalen
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som danner nedslagskrateret skaper 
voldsomme jordskjelv, ildstormer 
av stor hastighet og sjokkbølger og 
vinder som jevner skoger med jorda. 
Skjer nedslaget i havet, dannes en 
flodbølge (tsunami) som gjør store 
skader tusenvis av kilometer fra ned
slagsområdet. Nedslag av flere store 
og mindre himmellegemer ga et ikke 
ubetydelig bidrag til vannflomkatas
trofen.

Rotasjonsaksen
Det er jordaksens helling på 23°26’ 
i forhold til normalen (90°), eller 
66°34’ i forhold til baneplanet, som 
skaper årstidene. Det er mye som 
tyder på at det ikke har vært slik 
bestandig. Det er funnet fossiler av 
tropisk flora/fauna i så vel Arktis 
som Antarktis. Jorda må derfor hatt 
et jevnt temperert/tropisk klima i 
sin fortid. Det betyr igjen at jordas 
rotasjonsakse på den tid sto normalt 
(90°) på baneplanet, og at den ble 
endret under katastrofisk påvirkning. 
Enkelte mener at den ble endret så 
mye som 30° i forhold til normalen.

Etter vannflommen sa Gud: «Så 
lenge jorden står heretter, skal såtid 
[vår] og høst, kulde og hete, som-
mer og vinter, dag og natt aldri ta 
slutt» (1 Mos 8,22). Denne uttalel
sen fra Gud er i seg selv et bevis for 
at jordaksen hadde endret seg som 
en konsekvens av vannflomkatastro
fen. «Heretter» sa Gud. Det betyr 
kort og godt at det ikke var slik før 

vannflommen. Det er ting som tyder 
på at jordaksen igjen endret seg ved 
et senere tidspunkt. Dette avsluttet 
«istiden» og førte til mildere klima 
på den nordlige halvkule.

Stjernebildenes posisjon på him
melen er relativ i forhold til jord
rotasjonen og jordaksens helling. 
La oss tenke oss en observatør som 
ser opp på himmelen idet jordaksen 
raskt endrer seg. For observatøren 
vil solen/månen/stjernene bevege 
seg uvanlig raskt mot horisonten. Et 
lignende fenomen opplever man un
der en flytur. Når flyet svinger eller 
krenger, virker det som horisonten 
beveger seg. Det er ikke horisonten 
som beveger seg, men observatørens 
ståsted. Det er bevart gamle skrifter 

som utvilsomt beskriver en endring 
av jordaksen. Gamle kinesiske ma
nuskripter sier f.eks.:

«Pilarene som støttet himmelen 
smuldret opp, og lenkene som holdt 
jorda oppe gikk i stykker. Solen, 
månen og stjernene raste nedover i 
nordvest. der himmelen blir lav. El
ver sjøer og hav raste ned mot syd
øst, der jorda sank. Kjempebranner 
brøt ut, flodbølger herjet» (T. Chi: 
A Short History of Chinese Civilisa-
tion, s. 14–15. Uthevelser tilføyd). 
Med andre ord: En beskrivelse av 
en ufattelig katastrofe der jordaksen 
tippet over.

I sine Metamorfoser beskriver 
den romerske dikteren Ovid et lig
nende fenomen, der han nevner at 
solvognen som ble kjørt av Phaeton 
ikke lenger holdt kursen, og at stjer
nebildene Store/Lille Bjørn ville for
svinne i havet. Pawneeindianerne 
i Amerika har en legende der den 
nordlige og sydlige polstjerne byt
tet plass. Eskimoene på Grønland 
har lignende tradisjoner om at jorda 
«bikket over».

Da Gud skapte jorda avstemte 
han alle bevegelser og størrelser i 
en ideell konfigurasjon der alt var i 
fullkommen likevekt. Ethvert avvik 
fra denne likevekten ville skape ka
tastrofale fysiske virkninger av for
skjellig slag.

Som nevnt, sto jordas rotasjons
akse normalt (90°) på baneplanet 
— en ideell tilstand, og det er ting 
som tyder på at det opprinnelige 
året var på 360 dager og måneden 
30 dager. Også rotasjonen rundt ak
sen var trolig langsommere, enkelte 
mener rundt 30 timer.

Jordas nåværende rotasjonsakse 
er merkbart ustabil. Bla. «spinner» 
den med en syklus på 26 000 år (pla
tonisk år). Denne bevegelsen kalles 
presesjon. I tillegg beskriver prese
sjonsbevegelsen en sinuskurve (nuta
sjon). Alt dette er klare symptomer 
på likevektsanomalier. Lignende for

Chicxculubkrateret på Yucatan har en 
diameter på 170–200 km og ble dannet 
ved nedslaget av en asteroid på minst 
10 km/diam.

Suriquiøya i Titicacasjøen i Andes mellom Peru og Bolivia. Breddene av denne 
sjøen, som i dag ligger 3800 m.o.h. er  rik på fossiler av marine organismer
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hold finner man også ved andre av 
solsystemets planeter. Slike ustabi
liteter og anomalier er relikter etter 
store katastrofer av kosmisk format 
i solsystemet.

Landhevninger
I Kashmirdalen i Asia er det funnet 
fossiler av planter og virveldyr opp 
til 2000 m og en dybde på 1000 m. 
Havbunner er løftet over 1500 m i 
dette området — etter alt å dømme 
i historisk tid. Slik er det også med 
Alpene, som en gang ikke var annet 
en en kjede med lave, rundt 600 m 
høye åser. Landhevningene har her 
kommet opp i 4000 m. Også  den 
lengste kontinuerlige fjellkjeden i 
verden, Andesfjellene, bærer sterke 
bud om å være svært ung og dannet 
via voldsomme katastrofer. Bredde
ne av Titicacasjøen i Andes, 3800 m 
over havet, er rik på fossiler av ma
rine organismer.

Nedbremsingen av jordrotasjo
nen, påvirkningen fra det passe
rende himmellegemet og endringen 
av jordaksen skapte enorme spen
ninger i jordskorpa. Dette førte til 

at store områder av denne krøllet 
seg, sprakk og kollaberte. Jorda fikk 
store skader i jordskorpa, og over
flatetrekkene ble omgruppert med 
helt nye hav og landområder. Store 
landhevninger dannet fjellkjeder, og 
seimisk aktivitet (jordskjelv) og vul
kanisme raste i en utstrekning uten 
sidestykke. Selv i dag har ikke symp
tomene etter katastrofen gitt seg. De 
kraftige landhevningene som også 
dannet fjellkjedene, kan ha fått store 
sjøer til å «renne over» og gitt sitt bi
drag til vannflommen.

Geologen S.G. Burrard var av 
den oppfatning at Himalayakjeden i 
Asia ble dannet som følge av at jor
das rotasjon endret seg. Han mente 
også at jorda en gang var utsatt for 
en stor, ytre påvirkning: «Det vir
ker som om jorda en gang i fortiden 
fikk et voldsomt slag utenfra» (S.G. 
Burrard: The Earth as a Planet: The 
Geology of India, Observatory, vol. 
35).

I Nigeria finner man en rekke ret
te, parallelle frakturer i jordskorpa. 
Disse frakturene løper alle i retning 
nord–syd. En rekke forskere påpe

ker at denne orienteringen antakelig 
er forårsaket av en endring av jordas 
rotasjon, som igjen ble fremkalt av et 
passerende eller kolliderende him
mellegeme.

Alle disse enorme jordskorpefor
kastningene og landhevningene som 
sank hele kontinenter i havet må ha 
blitt forårsaket av en katastrofe av 
kataklysmiske proporsjoner.

Vulkanisme
Påvirkningen fra det passerende him
mellegemet skapte som nevnt enor
me forkastninger, landhevninger og 
frakturer (sprekker i jordskorpa). 
Dette fikk flytende magma fra jor
das indre til å strømme til overflaten 
gjennom fraktursprekkene. Denne 
tortureringen av jordkloden førte til 
en vulkansk aktivitet uten sidestykke. 
Den glødende magmaen som strøm
met fram fra utallige fraktursprekker 
skapte gigantiske dampeksplosjoner 
da store vannmasser strømmet ned 
i sprekkene. Slike dampeksplosjoner 
kan sprenge hele øyer i lufta.

Rundt Kanariøyene og Azorene 
har det vært sterk vulkansk aktivi
tet i fortiden. Spesielt er havbunnen 
rundt Azorene dekket av lava. Den 
kjente oseanograf Maurice Ewing 
har påpekt at området utenfor nord
vestkysten av Afrika enten har sun
ket 3–5 km, eller at havnivået en 
gang har ligget like dypt (M. Ewing: 
New Discoveries on the Mid-Atlantic 
Ridge, National Geographic Maga-
zine, nov. 1949). «Konklusjonen på 
dette er innysende», skrev geologen 
Pierre Termier, «de landområdene 
som lå rundt 900 km nord for Azo
rene, og kanskje en gang var en del 
av disse øyene, sank i havet» (Pierre 
Termier: A la Gloire de la Terre, s. 
132). Mye tyder altså på at det har 
ligget et større landområde i Atlan
terhavet (Atlantis?) som er sunket i 
havet etter en stor katastrofe.

I det sørlige India finner vi Dec
canplatået, som består av opptil 
2000 meter tykk basalt etter vold
som vulkansk aktivitet i jordas fortid. 
Disse lavafeltene dekker et kontinu
erlig område på rundt 650 000 km2, 
nesten dobbelt så stort som Norge. 
Vi skal merke oss at Deccanplatået 
er antipoden til Chicxulubkrateret 
på Yucatan (antipode = det motsatte 

Deccanplatået i India er antipoden til Chicxulubkrateret, og ble trolig dannet da 
de seismiske bølgene etter nedslaget gikk tvers gjennom jordkloden og presset 
flytende magma ut i overflaten. Ifølge forskerne vil de seismiske bølgene etter et 
slikt nedslag skape jordskjelv med styrkegrad over 12 på Richters skala, som blir 
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område på jordkloden), og trolig ble 
framkalt av dette enorme nedslaget 
som dannet et krater på rundt 200 
km/diam. Sjokkbølgene fra ned
slaget gikk tvers gjennom jordklo
den og presset flytende magma ut i 
overflaten. (Det er mulig at Chicxu
lubnedslaget skjedde på et senere 
tidspunkt.) Vi har et lignende tilfelle 
på planeten Mars. Asteroidnedsla
get som skapte Hellasbassenget på 
Mars, dannet også en utbuling på 
antipoden, det såkalte Tharsisplatå
et, der solsystemets største vulkaner 
befinner seg.

Den utstrakte vulkanismen 
sammen med avfallsmaterialet etter 
asteroidnedslagene som ble kastet 
opp i atmosfæren forårsaket trolig 
et mørke over jorda i flere måneder.

Tapte kontinenter
Det er ting som tyder på at det en 
gang har ligget et større landområde 
i Det indiske hav og Oceania. Gamle 
maorilegender fra New Zealand nev
ner forgjengernes gamle fedreland, 
Hawaiki, som forsvant i havet. Noen 
kaller dette svunne Stillehavskonti
nentet for Lemuria/Pacifica eller Mu. 
Også i Beringhavet har det trolig lig
get et landområde som er sunket, og 
som forskerne kaller Beringia.

Det er minst to gamle tradisjoner 
som hevder at Stillehavsøyene er re
ster etter et stort Stillehavskontinent. 
Det gamle Mayamanuskriptet Co-
dex Troano beskriver hvordan kon
tinentet Mu forsvant i havet med 64 

millioner innbyggere: «Det skjedde 
fryktelige jordskjelv som fortsatte 
til . . .uten avbrudd. Landet til jor
das høyder, landet Mu, ble ofret. To 
ganger omveltet, det forsvant i løpet 
av natten etter hele tiden å ha vært 
rystet av underjordisk ild. Dette fikk 
landet til å heve og senke seg flere 
ganger på forskjellige steder. Til slutt 
ga overflaten etter, og de ti landene 
(eller stammene) ble revet i stykker 
og spredt. De sank med sine 64 000 

000 innbyggere.» De innfødte på 
Hawaii har tradisjoner om et konti
nent som strakte seg fra Hawaii til 
New Zealand.

Orkaner

En nedbremsing av jordas rotasjon 
ville ført til voldsomme stormer. 
«Nedbremsingen av jordas rotasjon 
førte også til at vindene på jorda 
blåste med et raseri og en intensitet 
menneskene i dag aldri har erfart 
— vinder som la hele skoger flate, 
pisket havbølger til fjellhøyde, flyt
tet kjempesteinblokker og fjernet 

enorme mengder løst materiale fra 
overflaten over store avstander.  . . 
.Disse voldsomme vindene som raste 
over jorda rev opp masser av løsma
teriale og ga sitt bidrag til de store 

Flyttblokk i Nairn i De skotske høyland
Berømt fossil av «urfuglen» Archaeop
teryx

Disse store gravplassområdene i Alaska består av kaotisk spredte fragmenter av 
trær, planter og dyr i fossen leire
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katastrofene som allerede var i gang 
med jordskorpeforkastninger og 
kraftig vulkanisme som rotasjons og 
jordakseendringen medførte. Konse
kvensene var fryktelige.

Det er derfor ikke overraskende 
at beskrivelsen av disse enorme vin
dene går igjen i gamle overleveringer 
til omtrent alle kultursamfunn. Det 
var en vind uten sidestykke, og fordi 
den skjedde på samme tid som Pha
eton [Marduk], ble den tilskrevet et 
kosmisk opphav. Denne forestillin
gen om en ‘kosmisk vind’ finner man 
flere ganger i den persiske Avesta, i 
hinduenes Vedaskrifter, i den baby
lonske Talmud og hos en rekke for
fattere i oldtiden. Den ble også kjent 
som ‘diluvium ventus’ — vindflom» 
(D.S. Allan/J.B. Delair: Cataclysm, s. 
254, 277).

Man finner disse voldsomme vin
dene beskrevet i en rekke syndflod
legender, som det babylonske Gil
gameshkvadet, gamle mayaskrifter, 
maoritradisjoner på New Zealand, 
nordamerikanske indianerlegender 
etc. Dette er neppe tilfeldig, og bæ
rer bud om en sannhetskjerne i disse 
tradisjonene. De er minner om store 
katastrofer i jordas fortid, framkalt 
av et passerende himmellegeme.

Det kan også tenkes at disse vin
dene kom på slutten av vannflomfa
sen, da «. . .Gud kom i hu Noah og 
alle ville dyr og alt feet som var med 
ham i arken. Og Gud lot en vind 
blåse over jorden, og vannet sank» 

(1 Mos 8,1). Det skulle noe mer enn 
stiv kuling til dette! Det var en ver
densomspennende vind.

Flyttblokker
Flyttblokker (erratiske blokker) er 
enorme steiner som kan veie flere 
tusen tonn og ligger på steder som 
tilsier at de er blitt transportert dit 
av enten is eller vann. Store flytt
blokker forekommer i Saharaørke
nen, Uruguay, på den mongolske 
høyslette — alt sammen steder der 
det aldri har vært isbreer. På Labra
dorhalvøya, der det heller aldri har 
vært is, finner man store flyttblokker 
som er rammet inn i fjellsider med 
voldsom kraft. Dette tyder på at sto
re vannmasser har vært i sving.

Vann i bevegelse er i besittelse av 
enorme krefter. Dette kan man ty
delig se i elveleier der det har vært 
flom. Beregninger har fastslått at 
vannstrømmer med hastigheter på 
16 km/t kan flytte steinblokker på 
flere tonn, mens vannstrømmer på 
32 km/t kan flytte steinblokker på 
320 tonn. Vannstrømmer på 80 km/t 
og mer kan bokstavelig talt flytte fjell 
— steinblokker på flere tusen tonn. 
Dette forteller litt om dimensjonene 
og kreftene til de vannmassene som 
raste under vannflommen.

Elektriske utladninger
Et annet naturfenomen som helt 
sikkert skjedde under vannflomka
tastrofen, og som ble forårsaket av 

et passerende større himmellegeme, 
var elektriske utladninger mellom de 
to klodene. Jordkloden er sterkt ne
gativt ladet. Andre kloder har også 
samlet opp betydelige elektriske lad
ninger på sin ferd gjennom verdens
rommet. Under en nærpassering vil 
det skje kraftige elektriske utladnin
ger mellom de to himmellegemene 
i et forsøk på å bringe ladningene i 
likevekt. Dette ville manifestert seg 
som lynstormer og lyseffekter i at
mosfæren av et format menneskene 
aldri hadde sett maken til. I tillegg 
ville utladningene også yte sitt bi
drag til katastrofene. Tradisjonene 
i de forskjellige stamme og kultur
samfunn på jorda forteller også om 
slike lynstormer, f.eks. denne fra 
Brasil: «Lynene glimtet, tordenen 
dundret forferdelig, og alle var red
de. Da brast himmelen og bitene falt 
ned og drepte alt og alle. Himmel og 
jord skiftet plass.»

Fossiler

Sedimentære bergarter over hele 
jorda inneholder store menger fossi
ler av et rikt spektrum flora og fauna 
fra jordas fortid. Slike fossiler dan
nes ikke ved langsomme, naturlige 
prosesser, men under katastrofiske 
tilstander, der organismen plutse
lig blir begravd under betydelige 
sedimentmengder, som igjen blir til 
stein: sedimentære bergarter som 
sandstein, kalkstein, skifer etc. Det 

Massegrav i Agate Springs, Nebraska, USA, etter neshorn, kameler, kjempevill
svin etc. Det er beregnet at bare på en åskam ble 9000 dyr levende begravd 

Therionfjellene i Antarktis inneholder 
store kullag etter begravde skoger
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er i disse bergartene fossilene opp
trer, ofte i enorme mengder. Fossiler 
av såvel terrestriske som marine or
ganismer, av så vel flora som fauna, 
forekommer over hele verden. Slike 
fossiler er funnet i Arktis, Antarktis, 
Himalaya, Alpene, Andesfjellene, og 
på alle kontinenter. Dette vitner om 
en verdensomspennende katastrofe, 
der store vannmasser og sediment
materiale var involvert. Det er fun
net hele fiskestimer i fossil form, noe 
som vitner om en plutselig katastro
fe. Fossilmengden fra alle kontinen
ter bærer bud om at vannflommen 
ikke var lokal, men global.

Gravplasser
Det er også funnet store gravplasser 
flere steder i verden med beinrester 
etter tusener av dyr av forskjellig 
slag. Både dyr og trær på disse plas
sene er ofte knekt og revet i filler, 

noe som viser at enorme krefter var 
i sving.

I disse gravplassene er tusener og 
titusener av trær og større dyr blitt 
samlet i hauger under katastrofiske 
flodbølger. Dyrene er revet i styk
ker og sammenfiltret i store, hete
rogene masser. I Alaska finner man 
f.eks. slike gravplasser i frossen leire 
og sediment. Andre steder i verden 
finner man dem i huler og fjellrev
ner. På middelhavsøya Sicilia finner 
man konsentrasjoner bl.a. med store 
mengder beinrester etter flodhest. 
Gravplasser av dette slaget forekom
mer på Malta, Nordafrika, Den ibe
riske halvøy (Sørfrankrike/Spania/
Portugal), og ellers rundt Middel
havsbassenget. En større flodbølge 
forårsaket disse katastrofene.

«Etter Prestwichs oppfatning var 
årsaken en gigantisk flodbølge som 
under høydepunktet oversvømte De 

britiske øyer, hele Sentraleuropa og 
middelhavsøyene Korsika, Sardinia, 
Sicilia og Malta.  . . .Dr. Leith Adams 
konkluderte at denne flodbølgen 
kom nordfra» (D.S. Allan/J.B. De
lair: Cataclysm, s. 106–107). Også i 
Kina, Australia og Nord/Søramerika 
finner man lignende gravplasser av 
sammenfiltrede dyr. I Brasil finner 
man eksempelvis et slikt sted med 
rester av over en million dyr.

I Sibir er store mengder pattedyr, 
bl.a. mammuter, moskusokser, hes
ter, neshorn, antiloper og tigre be
gravd i i tundraen. Det er helt på det 
rene at disse dyrene ble utsatt for en 
stor drukningskatastrofe. Interessant 
nok viser utgravninger at størstepar
tene av dyrene var vendt sørover, 
som om de flyktet i den retningen da 
flodbølgen kom fra nordpolområde
ne. Også beinrester av mammuter og 
andre dyr viser tegn på å være trans
portert nordfra. Bevismaterialet til
sier at disse utallige millioner av dyr 
på alle kontinenter druknet under 
store flodbølger, men uten at de ble 
dekket av sedimenter og omdannet 
til fossiler. De fleste dyrene var revet 
i stykker og forvridd av voldsomme 
ytre krefter.

Disse naturkatastrofene utslet
tet formidable dyreflokker. «I Eu
ropa forsvant enorme flokker av 
forskjellige dyr fra jordas overflate 
uten noen synlig biologisk årsak. 
Dyrene var tilsynelatende fruktbare 
og utgjorde rent antallsmessig sterke 
faunagrupper som var godt tilpasset 
sitt naturlige miljø. Men geologisk 
sett forsvant de skremmende abrupt. 
Den samme biologiske desimering 
skjedde samtidig i Australasia, Asia 
og Afrika.  . . .I Den nye verden 
[Amerika] ble  f.eks. hele pattedyr
faunaen utslettet eller redusert til en 
sørgelig rest av sin tidligere storhet» 
(D.S. Allan/J.B. Delair: Cataclysm, s. 
56–57. Uthevelser tilføyd).

Store skoger ble jevnet og be
gravd under enorme sedimentmas
ser. Man finner betydelige mengder 
knekte og sammenfiltrede trær som 
vitner om krefter av format.

Selv på en så avsidesliggende øy 
i Det sørindiske hav som Kerguelen 
(se selv etter i et atlas!), er det større 
lavalag etter vulkansk aktivitet. I 
disse lagene finner man store, for

Innflyvningsbanen til fremmedlegemet da det passerer planet Tiamat mellom 
Mars og Jupiter
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steinede trær som viser at det også 
på denne utposten nær Antarktis en 
gang var skoger og en rik flora.

På øyene utenfor Sibir er det fun
net levninger etter veldige skoger, 
bl.a. alm, lønn, eik, pil, or og lind. 
Det samme er tilfelle med store de
ler av Sibir, som en gang må ha vært 
preget av frodige skoger. Innenfor 
polarsirkelområdene finner man 
to slags fossilt plantemateriale: det 
som vannmassene transporterte dit 
fra andre kanter, og det som vok
ste i områdene. Det er interessant 
å merke seg at i Sibir er førstnevnte 
tradisjonelt blitt kalt «Adamshina» 
(Adams ved) og sistnevnte «Noahs
hina» (Noas ved).

Interessant er det også å merke 
seg at vannmassene antakelig kom 
nordfra. Bibelen beskriver ofte ka
tastrofer og ulykker som kommer 
«fra nord», f.eks: «Så sier Herren: Se, 
vann stiger opp fra nord, og det blir 
til en flommende elv. Det flommer ut 
over landene og alt som er i dem, by
ene og de som bor der. Menneskene 
skriker, og alle som bor på jorden, 
jamrer seg» (Jer. 47,2. Se også Jer. 
51,48; etc.).

Kullag
Over hele jorda er det funnet til 

dels enorme kullag ned til flere ki
lometers dybde. Det er funnet kull 
i Arktis (Svalbard) og i Antarktis. 
Disse kullagene er ofte rike på fossi
ler av plantemateriale. Kullagene ble 
dannet ved at store skoger og vege
tasjonsmasser plutselig ble begravd 
under enorme sedimentmengder. I 
Kina er enkelte kullag over 100 m 
tykke!

Forskeren Dr. Carl Baugh fortel
ler om en kullgruve i staten Penns
ylvania i USA, der gruvearbeiderne 
støtte på en lomme i kullagene, 1,6 
kilometer under overflaten. Denne 
lommen hadde antakelig vært full 
av vann en gang i tiden. Til sin store 
forbauselse oppdaget arbeiderne 
forkullede hoder, armer og bein av 
mennesker som stakk fram av kul
let. De rapporterte funnet til sine 
overordnede, og enden på visa ble 
at gruva ble beordret stengt, gruve
sjaktene fylt, og det ble bygd en dam 
over området. Funnene passet ikke 

inn i utviklingsteorien, og bevisma
terialet måtte derfor ødelegges. (Fra 
en videoserie av Dr. Carl Baugh.)

Det er også funnet kunstferdige 
gullsmykker i kull. Slike funn ender 
gjerne opp i museenes kjellere.

Olje
Over store deler av verden er det 
funnet til dels betydelige oljefore
komster, også under havbunnen. 
Denne oljen er rester etter organisk 
materiale som ble begravd under 
enorme sedimentlag som danner 
kildebergarten for råoljen. Når kil
debergarten ligger dypt nok til at 
temperaturen kommer over +60°C, 
og trykket er stort nok, begynner 
oljen å dannes. Store oljeforekom
ster er igjen et tegn på at jorda før 
vannflommen må ha vært umåtelig 
fruktbar og dekket av et rikt vegeta
sjonsteppe som igjen dannet biotop 
for fauna i enorme mengder. I tillegg 
kommer all floraen og faunaen som 
fantes i havene, som på den tiden 
antakelig ikke var så store som i dag, 
hvor 70% av jorda er dekket av hav.

Nedkjøling

Konsekvensene av vannflommen 
skapte en «istid» på jorda. Store 
deler av den nordlige halvkule ble 
dekket av isbreer. I USA nådde disse 

så langt sør som Midtstatene. Både 
isskuringer og morenerygger bærer 
bud om dette.

I de arktiske områdene er det 
gjort en rekke funn som tyder på en 

meget rask nedkjøling. Det er fun
net nedfryste trær med løv og bær 
intakte, samt nedfryste mammuter, 
ullneshorn og andre dyr som viser 
alle tegn på å ha blitt overrasket av 
en plutselig katastrofe med påføl
gende hurtig nedfrysing. Vannan
samlinger i daler og andre områder 
frøs og dannet isbreer.

Endringen i jordaksen, kanskje så 
mye som 30° i forhold til normalen, 
bidro til denne nedkjølingen. Større 
mengder is etter Tiamatkatastrofen 
kan også ha falt ned på jorda og gitt 

sitt bidrag. Utstrakt vulkanisme og 
avfallsmateriale i atmosfæren etter 
flere større asteroidnedslag stengte 
sollyset ute og formørket himmelen, 
spesielt på den nordlige halvkule. 
Dette bidro også til å skape lave 

Strata under bunnen av Svartehavet

Satellittfoto av Tarimbassenget/TaklaMakanørkenen



innsyn 2–0216

temperaturer. Alt avfallsmaterialet 
i atmosfæren forårsaket også store 
nedbørsmengder som falt som snø i 
metervis.

Det er en rekke tradisjoner rundt 
om på jorda som forteller om store 
haglsteiner som falt ned på jorda i 
forbindelse med større katastrofer i 
jordas fortid. Bibelen nevner at Gud 
har et forrådskammer av is som han 
vil bruke: «Har du sett forrådshu
sene for hagl, det som jeg har opp
spart til trengselens tid, til kampens 
og krigens dag?» (Job 38,22–23.) I 
Åpenbaringsboken beskrives hagl
steiner på femti kilo som yter sitt bi
drag til ødeleggelsene i den siste tid. 
Legg merke til at disse isblokkene, 
som man heller må kalle dem, duk
ker opp i forbindelse med en større 
naturkatastrofe: «Det kom lyn og 
røster og tordendrønn. Og det kom 
et stort jordskjelv, et slikt som ikke 
har vært fra den tid menneskene ble 
til på jorden — et slikt jordskjelv, så 
stort.  . . .Hver en øy vek bort, og fjell 
ble ikke funnet. Og fra himmelen 
falt hagl så svært som hundre pund 
ned på menneskene. Men de spottet 
Gud for haglets plage, for plagen var 
meget stor» (Åp 16,18.20–21).

Kanskje er det snakk om kometer 
og/eller isrester ute i verdensrommet 
etter Tiamatkatastrofen?

Middelhavet
Det er funnet indisier som tyder på 
at Middelhavsbassenget en gang har 
vært nærmest tørrlagt. Boreprøver 
som ble tatt 100–200 meter under 
bunnen av Middelhavet viste sedi
menttyper og fossiler av marine or
ganismer som lever i i grunne dam
mer og laguner — f.eks. blågrønne 
alger, som bare lever i solbelyst vann. 
Men vannet står 2000 meter over 
bunnen der prøvene ble tatt.

Svartehavet
Det er gjort funn på bunnen av 
Svartehavet som tyder på at det har 
vært bebyggelser der tidligere, og at 
området har vært utsatt for en stor 
vannflom, kanskje ved at Middelha
vet oversvømte Svartehavsbassenget. 
Den amerikanske geologen Robert 
Ballard, som ble berømt etter å ha 
funnet vraket av Titanic, ledet ekspe
disjonen som gjorde disse funnene.

Tarimbassenget
Tarimbassenget (TaklaMakanørke
nen på Pamirplatået i det nordvest
lige Kina) har etter alt å dømme 
vært et innlandshav en gang i tiden 
som pga. forkastninger etter en stor 
katastrofe er blitt tømt og har skapt 
store oversvømmelser.

Kineserne har en tradisjon om at 
det en gang lå et stort innlandshav 
der Gobiørkenen og Tarimbassenget 
nå ligger, «Det store Han Hai’». Det 
kan ha hatt en lengde på ca. 3200 
km og en bredde på 1100 km, dvs. 
betydelig større enn Det kaspiske 
hav. Det er flere ting som tyder på 
at Gobi/Tarimbassenget har ligget 
fra 600–900 m lavere i fortida enn 
det gjør i dag (860–1630 m.o.h.), og 
mange indisier tyder på at hevningen 
av området skjedde samtidig med 
hevningen av fjellområdene i Vest
kina og Tibetplatået. Store landhev
ninger i Nordkina skjedde på samme 
tid, og i områdene er det spor etter 
betydelig vulkanisme i fortiden. Sam
tidig skjedde større vulkanutbrudd i 
SikhoteAlinområdet og kollaps av 
havbunnen langs Kamchatkahalv
øya helt ned til Japan. Skjedde disse 
landhevningene på kort tid, noe de 
trolig gjorde, ville oversvømmelsene 
vært ufattelige da de enorme vann
massene fra det store innlandshavet 
«rant over».

Det karibiske hav
Det er funnet rester etter oldtidssivilisa
sjoner på havbunnen utenfor Cuba og 
andre steder. Det er også funnet pyra
mider på havbunnen utenfor Florida (se 
artikkelen om UFOer).

Spesielt interessante er restene av 
en oldtidsby på 600—700 meters dyp 
utenfor Cuba. Det er funnet megalitter 
av Stonehengetypen. Enkelte av disse 
strukturene er 400 meter lange og 40 
meter høye, og viser symmetriske de
sign. Flere av strukturene skal minne om 
maya og aztekerpyramider i Melloma
merika.

Det har åpenbart ligget et landom
råde med en høytstående sivilisasjon i 
disse områdene i Karibien. Man kan spe
kulere om dette var etter vannflomkatas
trofen, og hva som fikk områdene til å 
synke i havet. Kanskje det har med det 
legendariske Atlantis å gjøre? Det skal 
nevnes at en asteroid på rundt 10 km 
i diameter gikk ned på Yucatanhalvøya 
ved Mexicogulfen (Chicxulub). Virk
ningene av dette nedslaget må ha vært 
formidable. Det er ting som tyder på at 
en flodbølge etter nedslaget strakte seg 
et godt stykke inn på Det amerikanske 
kontinent, og flodbølgen har ganske sik
kert strakt seg inn i Det karibiske hav. 
Det kan tenkes at Chicxulubasteroiden 
traff jorda på et senere tidspunkt enn un
der vannflommen, kanskje på Pelegs tid, 
da kontinentene ble delt (1 Mos. 10,25).  
Interessant nok betyr navnet Peleg «jord
skjelv» på hebraisk. I så fall ble også det 
tidligere nevnte Deccanplatået dannet 
på samme tid.

Tradisjoner og legender fra hele verden forteller om uvanlige himmelfenomener 
en gang i jordas fortid, der «gudene» (planetene) var i kamp med hverandre. Disse 
tradisjonene er minner fra planetkatstrofer i solsystemet
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Tradisjoner og legender
Det er innlysende at en verdensomspen
nende katastrofe som vannflommen var 
—  den verste i jordas historie —  også 
må ha satt spor etter seg i menneskenes 
sinn. Beretningen ble videreført av Noa 
og hans familie, og etter hvert omspun
net av det mytologiske garnet — den ble 
med tiden mytologisert og ført videre på 
den måten. Men sannhetens kjerne er 

åpenbar.
Vi finner sporene etter en verdens

omspennende vannflom i mytologier, 
legender og tradisjoner i de fleste stam
me og kultursamfunn på jorda. Det skal 
være rundt 500 syndflodlegender totalt. 
Alle disse spinner på det samme tema: at 
jorda en gang ble ødelagt ved en kjem
pestor flom, ledsaget av store himmel
fenomener, og at bare noen få personer 
ble reddet i en eller annen farkost. Det 
er neppe tilfeldig at dette grunntemaet 
går igjen i mytologien og tradisjonene til 
omtrent alle verdens stamme og kultur
samfunn.

Også fjerne stammer i Amazonasbas
senget har legender om fryktelige natur
katastrofer med brann, langvarig mørke 
og en verdensomspennede vannflom. 
Dusanstammen på Borneo har lignende, 
vogulene i Sibir, etc. Det amerikanske 
kontinent har flest tradisjoner av denne 
typen, og Afrika de færreste.

«Et viktig trekk i mange av disse tra
disjonene er at årsaken til ulykkene var 
ett eller flere himmellegemer som — sagt 
på en enkel måte — deltok i ‘en krig i 
himmelen’. At en så tilsynelatende for
mastelig tanke er vanlig i såpass mange 
legender, reiser spørsmålet om hvorfor 
så mange folkeslag uten tilknytning til 
hverandre deler et slikt minne, når det 
ikke er blitt observert en himmelsk ‘krig’ 
i historisk tid. Den eneste konklusjon 
er at katastrofen som beskrives i disse 
tradisjonene virkelig skjedde, og gjorde 
et så uutslettelig inntrykk på de få som 
overlevde, at hendelsen ble omhyggelig 
bevart fram til vår egen tid som den det 
mest vedvarende av alle minner» (D.S. 
Allan/J.B. Delair: Cataclysm, s. 151).

Det finske episke diktet Kalevala 
beskriver en tid da sola og månen var 
forsvunnet, og haglsteiner av jern (me
teorer) falt ned på jorda.

«Krig i himmelen»
I oldtiden ble himmellegemene, og da 
spesielt planetene, regnet som guddom
mer. Det er derfor planetene har fått 
navn etter disse guddommene — eller 
motsatt: Merkur, Venus, Mars, Jupiter 
etc. Fenomener på himmelhvelvingen 
ble regnet som stridigheter eller krig 
mellom guddommene. Dette avspeiler 
seg i de mange mytologier og tradisjoner 
fra oldtiden.

På en akkadisk leiresylinder (V/A 
243) finner man en skildring av en ti
tanisk kamp mellom en fremmed gud
dom, Marduk, og flere av solsystemets 
planeter, som er skildret som guddom
mer. Ifølge denne skildringen kom 
Marduk fra «det store dyp». Han var 
tydeligvis synlig allerede i utkantene av 
solsystemet, og dette, samt flere andre 
særegenheter, ekskluderer ham fra å 
være en komet. Marduk var strålende i 
sin glans, «hevet over andre guder», og 
ble stadig mer lyssterk. Det er mulig at 
den dramatiske økning i lysstyrken til 

Marduk ytterst i solsystemet skyldtes 
fragmenteringen/eksplosjonen av planet 
X som Marduk var årsak til. Denne ka
tastrofen kan ha gitt opphav til alumini
um26 skyen som omgir solsystemet, og 
fragmentene dannet Kuiperbeltet. Dette 
har vi vært inne på tidligere.

Marduk nærmet seg først guden Ea 
(Neptun), et møte som fikk Marduk til 
å splittes i to «hoder». Dette tyder på 
at Marduk hadde en nærmest plastisk 
tilstand. Neptun ble bikket over i rota
sjonsaksen til 29° i forhold til norma
len, samtidig som rotasjonshastigheten 
økte. Etter dette møtte Marduk guden 
Anu (Uranus), et møte som fikk Marduk 
til å endre fasong, bikke Uranus over i 
rotasjonsaksen så den lå nesten parallelt 
med baneplanet og ga den motsatt (re
trograd) rotasjon. Også rotasjonshastig
heten økte.

Marduk møtte nå guden Anshar (Sa
turn). Dette møtet kan ha økt planetens 
rotasjonshastighet, bikket aksen til litt 
over 26° og forstyrret flere av Saturns 
satellitter.

Akkadsylindren skildrer også en i 
dag ukjent planet ved navn Tiamat og 
dens måne Kingu. Dette er alt å dømme 
den planeten som lå mellom Mars og Ju
piter der asteroidbeltet befinner seg. Da 
Marduk passerte Tiamat, ble denne revet 
i stykker. På dette punktet skildrer Ak
kadsylindren hvordan Marduk utviklet 
en «bue», som var en form for «hale», og 
hvordan Tiamat ble revet opp i elleve 
«mektige hjelpere». Den episke skild
ringen forteller nå hvordan Tiamat ble 
drept av Marduk og flerret i stykker.

Marduk, som nå hadde en hale av 
planetfragmenter etter seg, fortsatte sin 
ødeleggelsesferd i retning sola etter å ha 
passert jorda og skapt vannflomkatastro
fen.

Også det indoiranske verk Zend

Avesta forteller om de fem planetene 
som en gang skapte revolusjon på him
melhvelvingen. Gamle persiske tradisjo
ner forteller at Marduk — som her blir 
kalt Tistrya eller Tistar — flere ganger 
forandret fasong mens den nærmet seg 
jorda.

Flere katastrofer i fortiden
Det er ting som tyder på at jorda kan ha 
vært utsatt for minst tre andre katastro
fer etter vannflommen. En da Israels folk 
vandret ut fra Egypt, en på Josvas tid og 
en på kong Esekias’ tid. Det kan også ha 
vært en katastrofe på Pelegs tid (1 Mos. 
10,25). Disse hendelsene var på langt nær 
så store som vannflomkatastrofen, men 
var likevel formidable. Det er vanskelig å 
bedømme hvorvidt enkelte av de mange 
tradisjoner rundt om på jorda beskriver 
hendelser under Noas vannflom eller se
nere katastrofer. Et passerende himmel
legeme kan ha påvirket jordkloden både 
under Josvas lange dag (Josva 10,12) og 
de ti strekene på soluret til kong Esekias 
(2 Kong. 20,8–11). Muligens ble jordak
sen endret på dette tidspunkt fra kanskje 
30° til de nåværende 23°26’ i forhold til 
normalen. Senere asteroidnedslag kan 
også ha skapt katastrofer og flodbølger 
av mer begrenset omfang.

Vi skal merke oss et annet himmelfe
nomen under Josvas lange dag, som gir 

næring til teorien om et passerende him
mellegeme, nemlig meteorsteiner. «Mens 
de nå flyktet for Israel og var på veien 
ned fra BetHoron, kastet Herren store 
steiner ned over dem fra himmelen, hele 
veien fram til Aseka, så de døde. De som 
ble drept ved haglsteinene, var flere enn 
dem Israels barn slo i hjel med sverdet» 
(Jos 10,11). Som nevnt tidligere, er him
mellegemene Guds redskaper som han 
bruker i «. . .trengselens tid, til kampens 
og krigens dag.»

Konsekvensene i et nøtteskall
La oss nå rekapitulere hendelsene som 
førte til vannflommen på jorda.

1. Kan hende var det et fragment fra 
supernovaen i stjernebildet Vela som 
kom inn i vårt solsystem med en hastig
het på flere tusen km/sek.

2. Inntrengeren ødelegger en planet 
ytterst i solsystemet og danner Kuiper
beltet.

Den akkadiske leirfragmentene V/A 

Inntrengeren/inntrengerne i solsyste
met skapte ufattelige katastrofer
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3. Neptun og Uranus blir kraftig for
styrret, særlig sistnevnte.

4. En eller flere av Saturns måner 
kan ha blitt fragmentert og dannet den 
kjente ringen.

5. Planet Tiamat ble fragmentert og 
dannet det kjente asteroidbeltet.

6. Mars ble nesten ødelagt og rota
sjonen slakket betraktelig.

7. Da inntrengeren passerte jorda, 
bikket planeten over i rotasjonsaksen, og 
både rotasjon og omløpstid ble slakket. 
På grunn av Velafragmentets enorme 
gravitasjon, fulgte en sverm av avfalls
materiale etter katastrofene etter i kjøl
vannet. Disse bombarderte både jorda 
og de andre klodene.

Konsekvensene av vannflomkatastro
fen på jorda overgår enhver beskrivelse. 
Jordkloden gjennomgikk en forferdelig 
tortur. Hele jordskorpa ble omkalfatret. 
Jordkloden er i seg selv ute av stand til å 
skape slike enorme, verdensomspennen
de katastrofer vi her har nevnt. Bare en 
ytre påvirkning fra et passerende, større 
himmellegeme ville makte å utløse slike 
titaniske krefter. Jordaksen endret seg 
raskt nok til å utløse store spennninger i 
jordskorpa, med påfølgende forkastnin
ger, landhevninger og havbunnkollaps. 
Dette medførte stor vulkansk aktivitet. I 
tillegg ble jorda truffet av en rekke større 
himmellegemer i kjølvannet av katastro
fen med planet Tiamat. Disse nedslagene 
dannet store kratere og utløste energi
mengder og seismisk aktivitet som over
går enhver forstand.

8. Muligens var det påvirkningen 
av inntrengeren som endret rotasjons
retningen til Venus og skapte store for
kastninger, seismisk aktivitet og utstrakt 
vulkanisme på jordas søsterplanet.

9. Til slutt styrtet kanskje ulykkes
bringeren inn i sola.

Katastrofer i endens tid
På grunn av den totale korrupsjon og 
fordervelse som hersket i Noas dager, 
samt en utstrakt sammenblanding av 
falne engler og «menneskenes døtre» 
som førte til en satanisk, hybrid rase (se 
innsyn, 3–01) lot Gud jorda bli ødelagt 
under vannflomkatastrofen. Himmelle
gemer og naturlover er Guds straffende 
redskaper som han bruker — eller tilla
ter at de blir brukt. Vi har lest at Gud 
har et forrådskammer for is som han vil 
bruke på trengselens dag: «Har du sett 
forrådshusene for hagl, det som jeg har 
oppspart til trengselens tid, til kampens 
og krigens dag?» (Job 38,22–23.)

I profeten Esaias finner vi beskrevet 
en katastrofe som utvilsomt har svært 
mye med en endring av jordaksen å 
gjøre: «Se, Herren tømmer jorden og 
legger den øde. Han snur opp-ned på 
dens overflate og sprer dem som bor på 
den.  . . .Jorden skal rave som en druk-
ken mann og svinge hit og dit som en 
vakthytte. Dens misgjerning skal tynge 

på den, den skal falle og ikke reise seg 
mer» (Es 24,1.20).

De fire første basuner i Åpenba
ringsboken beskriver utvilsomt nedslag 
på jorda av tre himmellegemer. Som en 
konsekvens blir jorda delvis formørket. 
Dette kan du lese nærmere om i innsyn 
1–02, artikkelen Nedslag.

Som nevnt tidligere beskriver Åpen
baringsboken også et jordskjelv i endens 
tid det aldri har vært maken til, der øyer 
og fjell forsvinner. I den forbindelse be
skrives også isblokker på femti kilo som 
faller ned på jorda: «Det kom lyn og røs
ter og tordendrønn. Og det kom et stort 
jordskjelv, et slikt som ikke har vært fra 
den tid menneskene ble til på jorden 
— et slikt jordskjelv, så stort.  . . .Hver en 
øy vek bort, og fjell ble ikke funnet. Og 
fra himmelen falt hagl så svært som hun-
dre pund ned på menneskene. Men de 
spottet Gud for haglets plage, for plagen 
var meget stor» (Åp 16,18.20.21). Dette 
enorme jordskjelvet i forbindelse med de 
store isblokkene er trolig en konsekvens 
av katastrofen i Es. 24, som antakelig 
skjer på samme tid. På dette tidspunk
tet tar Gud i bruk forrådskammeret for 
hagl (is) som han har spart til trengselens 
dag. Det er ikke usannsynlig at Es. 24,20 
beskriver en endring av jordaksen i en
dens tid, der jorda, etter å ha «svingt hit 
og dit» stabiliserer seg normalt (90°) på 
baneplanet, slik den etter alt å dømme 
var før vannflommen. Det står også 
at jordas overflate blir «snudd opp
ned» under denne kalamiteten. Tro
lig er det et passerende himmellege
me som igjen er Guds redskap. Mye 
av det som skjedde ved vannflomka
tastrofen vil bli gjentatt, men denne 
gangen uten vannflom. Dermed blir 
trolig topografien i Midtøsten delvis 
omkalfatret, og klimaet der blir radi
kalt endret. Dette skjer som en for
beredelse til profetiene i Esekiel og 
Jeremias, der Israels folk (etterkom
merne etter alle de tolv stammene) 
blir ført tilbake «til det land de ble 
ført bort fra». Det er her Jesus vil sit
te som Kongenes konge i de tusen år. 
Enkelte vil ikke gå med på det, men 
det er hva Bibelen sier.

Det kommer en stor trengselstid, 
men Guds løfter er at han vil beskyt
te sitt folk: «Om tusen faller ved din 
side og ti tusen ved din høyre hånd 
— til deg skal det ikke nå. Du skal 
bare se det med dine øyne, se hvor
dan de ugudelige får sin lønn. For du, 
Herre, er min tilflukt! Den Høyeste 
har du gjort til din bolig. Intet ondt 
skal ramme deg, og ingen plage skal 
komme nær til ditt telt. For han skal 
gi sine engler befaling om deg, at de 

skal bevare deg på alle dine veier» 
(Sal 91,7–11). Gud bevarte Noa og 
hans familie under vannflomkatas
trofen, og han vil beskytte sitt folk 
under de store katastrofene som vil 
ramme jorda i endens tid.
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Denne artikkelen gjør ikke 
krav på å være en dogmatisk 

framstilling av virkningsmekanis
mene bak vannflommen. I stedet 
for et supernovafragment, kan 
det ha vært et annet passerende 
himmellegeme som skapte katas
trofen/katastrofene. Alle indisier 
tyder imidlertid på at det var et 
passerende  himmellegeme som 
var den utløsende faktor. At det 
dreide seg om et fragment fra 
Velasupernovaen, er selvsagt en 
hypotese. 

FINIS
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  Interessante arkeolo
giske funn tyder på at israelittene i sin ut
ferdstrang også var nådd fram til Det ame
rikanske fastland, der de etter alt å dømme 
anla handelskolonier og drev gruvedrift, spe
sielt utvinning av kopper ved nordbreddene 
av Lake Superior. Israelittene seilte sammen 
med fønikerne, som var  betydelige sjøfarere, 
og vi vet at også Dans stamme hadde skip. De 
første koloniene i Amerika ble grunnlagt ved 
elvemunningene i det som nå er NyEngland.

Den israelittisk/fønikiske påvirkning blir 
bekreftet av hundrevis av steininskripsjoner 
og andre arkeologiske funn i Amerika. In
skripsjonene er på flere språk, bl.a. fønikisk 
og iberisk/punisk. Den amerikanske professor 
Barry Fell har skrevet flere rikt illustrerte bø
ker der han dokumenterer disse funnene, bla.
a. Saga America, America B.C. og Bronze Age 
America.

Oppdagelsen av slike inskripsjoner og en 
rekke andre arkeologiske funn, bl.a. kartage
siske mynter fra det fjerde og tredje århundre 
f.Kr., fønikiske og iberiske bronsegjenstander, 
romerske mynter fra det første årh. e.Kr., etc. 
etc., har endret vår oppfatning om at Ameri
ka var ukjent for Den vestlige verden før Leiv 
Eirikssons og Colombus’ tid. Las Lunnasinn
skriften i NyMexico er et eksempel på slik 
tidlig hebraisk skrift som minner om fønikisk 
under gresk innflytelse. Inskripsjonen be
står av ni linjer, og er et sammendrag av De 
ti bud, nøyaktig slik de er sammenfattet i 2 
Mos. 20. En sammenligning av den arkaiske 
tetragrammaton (de fire bokstavene for Guds 
navn på hebraisk) i kolonne 10 av Habbakuk
kommentaren (100 f.Kr.) fra Qumrangrotte 
1 (der Dødehavsrullene ble funnet) med Las 
Lunnasinskripsjonen, går god for sistnevntes 
ekthet og høye alder.

Det er i det hele tatt gjort mange funn av 
forskjellige gjenstander i NordAmerika som 
har sitt opphav i et folk som kunstnerisk var 
langt dyktigere enn den innfødte, amerikan
ske befolkning, indianerne, som heller ikke 
hadde eget skriftspråk. Disse gjenstandene er 
av en helt annen art og kvalitet enn indianer
nes grove steinredskaper. Las Lunnassteinen 
er nevnt, et annet eksempel er Dightonstei
nen ved Dighton, Massachusetts, et skjelett i 
rustning funnet ved Fall River, samt en over 
2000 år gammel armert brystplate av støpt 
bronse. Det finnes gåtefulle gravhauger rundt 
Mississippi og Ohio. Flere av disse gravhau
gene inneholder skjeletter som er over 2000 
år gamle. Haugene er konstruert i nøyaktige 

Det er vanlig oppfatning at vikingen 
Leiv Eiriksson var den første fra Ves-
ten som oppdaget Amerika («Vin-
land»), og at Kristoffer Colombus 
offisielt oppdaget kontinentet fem 
hundre år senere. Overraskende nok 
er det sterke indisier på at Amerika 
faktisk ble kolonisert av israelitter/
fønikere to tusen år før Leiv Eiriksson! 
Men dette er ikke offisiell historie

Israels
ti
stammer
    Del 3

Av Å. Kaspersen
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sirkler og kvadrater, som viser at de 
som bygde dem hadde store mate
matiske kunnskaper. Bare i Ohio 
er det 10 000 slike hauger. I staten 
New Hampshire finnes en struktur 
som minner om Stonehenge i Eng
land.

Sentral/Sydamerika
I Sentral og Sydamerika finnes enda 
flere beviser for at israelittene/føni
kerne var kommet seg over Atlanter
havet i sin utferds og eventyrtrang. 
Mayakulturen, Aztekerkulturen 
og Inkakulturen viser at disse har 
vært påvirket av «den hvite mann». 
I mayaenes by Chitzen Itza på Yuca
tan finner man veggmalerier av afri
kanske negre, samt ansikter med ty
piske europeiske (kaukasoide) trekk. 
Det er mange ting som tyder på at 
Mayakulturen faktisk var skapt av 
en fremmed kultur.

Da de spanske erobrere først kom 
til Sentralamerika, trodde befolknin
gen der at de fremmede var «hvite 
guder» som hadde besøkt landet de
res tidligere. Colombus beretter bl.a. 
om en merkelig legende som var gått 
i arv blant den innfødte befolkning 
på østkysten av dette nye kontinen
tet. En gang for lenge siden, fortalte 
sagnet, hadde en flokk med hvite gu
der kommet over havet fra øst.

Da den spanske erobreren Fer
nando Cortez kom til Mexico, ble 
han kalt «lysguden» av aztekerne. 
De omtalte denne guden som «lys 

og blåøyd, med skjegg», («el hom
bre blanco» — den hvite mann), og 
kalte ham Quetzalcoatl. Han skal ha 
brakt med seg en avansert matema
tisk kalenderformel mayaene senere 

brukte i sine dommedagsberegnin
ger, lærte den innfødte befolkning 
bruken av ild, ga dem et lovsystem, 
lærte dem byggekunst, skriftspråk, 
matematikk, metallurgi, astronomi, 
legekunst, produktivt jordbruk, et 
kalendersystem etc. — i det hele tatt 
brakte «Quetzalcoatl» med seg alle 
ferdigheter som var nødvendige for 
å skape en sivilisasjon. «I din ætt skal 
hele jordens folk velsignes» (1Mos. 
26,4), var Guds løfte til Jakob.

Også Inkakulturen i Sydamerika 
viser innflytelse fra europeerne. Inka
guden Viracocha viser påfallende 
likheter med Quetzalcoatl. Også Vi
racocha er beskrevet som hvit, med 
skjegg, og skal ha brakt med seg 
kunnskaper og ferdigheter som dan
net grunnlaget for Andessivilisasjo
nen.

Både «Quetzalcoaltl» og «Viraco
cha», som var virkelige personer, ble 
senere deifisert (gjort til guddom
mer) av den lokale befolkning. Dette 
førte til en utarting av religionen, 
som til slutt degenererte til mennes
keofring.

Både i Peru og i Amazonasbekke
net finner man fønikiske innskrifter 
på stein. Dette viser at oppdagerne 
fra vest har seilt oppover Amazo
nas, som er seilbar for havgående 
skip tvers gjennom Sydamerika helt 
fram til Iquitos, ikke langt fra foten 
av Andesfjellene. Dette er et godt 
stykke inn i Peru.

Sporene
Det er bare én menneskerase som har 
satt slike spor etter seg overalt hvor 
de har ferdes: kaukaserne, Abra
hams ætt. Over hele verden har disse 
menneskene vandret i sin umettelige 
trang etter å utforske og erobre nytt 
land. Overalt har de etterlatt seg en 
arv om sitt geni og nyskapende evner. 
Som A. de Gobineau sier: «Overalt 
har den hvite rase tatt initiativet, 
overalt har de brakt sivilisasjonen 
til andre» (A. de Gobineau: Moral 
& Intellectual Diversity of Races, s. 
456, 458). Det er få som til fulle for
står bredden og fylden av den vel
signelse Gud lyste over Abrahams, 
Isaks og Jakobs ætt! I dem skulle 
all jordens folk velsignes. De skulle 
bringe lys, kunnskap og sivilisasjon 
til alle andre folkeslag. Dette har 
ingen «rasistiske» overtoner, men er 
uomgjengelige fakta man må kunne 
tåle å bli konfrontert med i søkingen 
etter sannhet. At erobringstrangen 
og gulltørsten til Jakobs etterkom
mere enkelte ganger ble for stor, 
noe som førte til undertrykkelse av 
lokalbefolkningen, er utenfor poen
get i denne sammenhengen. Overle
veringene viser imidlertid at verken 
«Quetzalcoatl» eller «Viracocha» var 
av denne kategori. I det 15. århun

Professor Barry Fell ved Las Lunnassteinen

Fernando Cortez går i land i Mexico
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dre, Da Mexicos erobrer Fernando 
Cortez og hans menn satte sine ben i 
aztekernes land, trodde de innfødte 
og deres hersker Montezuma til å 
begynne med at erobreren fra øst var 
selve Quetzalcoatl, som hadde lovt å 
vende tilbake en gang. Men sannhe
ten var ganske annerledes. Drevet av 
gulltørst og erobringsgalskap gjorde 
Cortez og hans menn ende på det 
gamle riket, som ble plyndret for 
sine skatter.

Kina

I Tarimbassenget i VestKina (kine
sisk Turkistan), spesielt i områdene 
rundt Ürümchi, er det blitt funnet 
mumier av mennesker med umis
kjennelige kaukasiske trekk. «Over
raskende nok er disse forhistoriske 
mennesker ikke orientalske, men 
kaukasiske — høye, med store ne
ser, blonde og runde øyne som trolig 
var blå» (fra omslaget til boken The 
Mummies of Ürümchi av Elizabeth 
W. Barber). Professor dr. Victor Mair 
fikk først se disse mumiene i 1987, 
og det som slo ham var at ansiktsfor
men verken var kinesisk eller orien
talsk, men typisk kaukasisk.

En av disse mumiene er en mann 
som trolig var rundt femti år da han 
døde, «Cherchenmannen». Han bæ
rer umiskjennelige kaukasiske trekk 
og raget to meter i høyden.

I de samme områdene har for
skerne også oppdaget en rekke ma
nuskripter fra rundt år 100 e.Kr., 
skrevet på et utdødd språk — Tokha
risk. Overraskende nok viste det seg 
at Tokharisk er nær beslektet med 
de indoeuropeiske språk som tales 
i det meste av Europa, bl.a engelsk 
(som igjen er beslektet med hebraisk. 
Mer om dette senere).

Det er nærliggende å tro at disse 
menneskene var israelitter som un
der sine vandringer i Asia var kom
met så langt øst som til Tarimbas
senget.

Dannan og fønikere
Greske, irske, skandinaviske og en
gelske skrifter er fulle av antydnin
ger om et folk som ble kalt danai, 
dannan eller dannoni. De ble også 
kalt fønikere, eller ble omtalt i nær 
tilknytning til fønikerne. Lakedai
monerne (spartanerne), som var et
terkommere etter danaiene, hevdet 
på den tid ypperstepresten Onias 
regjerte (300 f.Kr.) at de nedstam
met fra hebreerne (1 Makkabeer 
12,7.21).

Legenden sier at Grekenland ble 
grunlagt av egyptere. Israelittene ble 
av og til kalt egyptere (2 Mos. 2,19). 
Den greske historiker Herodotus be
retter at de mest framtredende av de 
fremmede som ble utstøtt av Egypt 
fulgte Danaus (Dan), og senere Kad
mus til Grekenland, men at de aller 

fleste ble ledet av Moses inn i Kanaans 
land. Kadmus nedstammet fra Kal
kol (1 Kong 4,31; 1 Krøn 3,6), som 
igjen nedstammet fra Juda. (Kalkol 
og hans bror Darda var med andre 
ord sønnesønner av Juda). Kadmus 
og hans gruppe kom til Grekenland 
etter at Israel var kommet inn i Ka
naan. Den gamle regionen Kolchia i 
Grekenland er oppkalt etter Kalkol, 
og stredet Dardanellene er oppkalt 
etter Darda. Historiske nedtegnelser 
forteller om Kalkols etterkommere 
som vandret vestover langs Middel
havskysten, der de grunnla «iberiske» 
(hebraiske) handelskolonier. En slik 
koloni ble kalt Zarah-gassa (nå Sara
gossa), eller «Serahs festning». Serah 
var, som vi vet, sønn av Juda.

Irland
Fra Spania vandret ibererne/israelit

tene videre til Irland, som de kalte 
Iberne etter seg selv. Dette navnet ble 
senere latinisert til Hibernia. Judas 
sønnesønn Kalkol ble grunnlegge
ren av den gamle irske kongerekken. 
Både han og hans bror Darda hadde 
utvandret fra Egypt før utvandrin
gen til Kanaan.

En av Irlands tidlige krøniker 
knytter Dannanfolket eller Tuatha 
de Dannan (Guds folk) som inva
derte Ulster, til de greske danais og 
spartanere. Ifølge Irlands Annaler av 
«De fire mestere», beseiret kolonien 
Tuatha de Dannan firbolgene, og ble 
derved herrer over Irland. Det er 
mye som tyder på at Dannanfolket 
var et høyt sivilisert folk, som var 
langt dyktigere i kunst og vitenskap 
enn andre kolonier som hadde slått 
seg ned på øya. Dannanfolkets an

Turfanområdet ved Ürümchi i Tarimbassenget der de kaukasoide mumiene ble 

En av de kaukasoide mumiene fra 
Ürümchi

Den sagnomsuste Tara Hill, den mest 
kjente gravhaugen på Irland. 
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komst til Irland er datert til ca. 1200 
f.Kr., 85 år etter Deboras og Baraks 
seier, da vi blir fortalt at Dan hadde 
skip (Dom 5,17).

Troja
Vi husker beretningen om Jakobs 
sønn Juda, som fikk to tvillingsønner 
med sin sønnekone Tamar (1 Mos 

38). Hvorfor er denne hendelsen 
skrevet ned i Bibelen? Fordi den gir 
oss en nøkkel til å spore opp Judas 
etterkommere. Den ene av disse søn
nene ble kalt Serah. Serah fikk fem 
sønner; en av disse het Darda (Dara, 
Dardanus, 1 Krøn 2,6). Dardas etter
kommere utgjorde en stor prosentdel 
av Judas stamme som aldri gikk inn 

i Kanaans land fordi de utvandret al
lerede under Egyptperioden.

Ifølge slektstavlene i The Wind
sor Castle var Dardas etterkommere 
Erictonius, Troas, Ilus, Laomedan, 
Priam, Hector, Astynax og Poly
dor. Historieskriveren Josefus kaller 
Darda for Dardanus, mens trojanske 
slektstavler kaller ham Darius. Det 
var Darda(nus) som grunnla byen/
kongeriket Troja 34 år før utgangen 

av Egypt. Se f.eks. Petavius History 
of the World. Som nevnt, bærer stre
det Dardanellene (Hellesponten) 
fremdeles Dardas navn.

Etter trojanerkrigen og Trojas fall, 
som iflg. Erastothenes av Alexandria 
og Apollodorus skjedde 1183 f.Kr., 
flyktet Hectors fetter Aeneas og 
hans oldebarn Brutus til Italia. Det 
skal nevnes at Julius Cæsars familie, 
gjennom Julia, hevdet å nedstamme 
fra Aeneas. Mens Brutus oppholdt 
seg i Italia, fikk han ifølge legenden 
en drøm der han ble oppfordret å 
dra over til England:

«Brutus! Det ligger bak de gal
liske grenser, en øy omgitt av Det 
vestlige hav. . . .»

Brutus, som var en etterkommer 
av Juda/Tamar, og derfor en israelitt, 
dro sammen med en større gruppe 
trojanere, som også var israelitter, 
over til England, dit han kom i 1103 
f.Kr. I Totnes ved elven Dart finner 
man en historisk minnestein, «Bru
tussteinen» til minne om Brutus’ 
ankomst til England. Dette er den 
første autentiske beretning om en 
gruppe mennesker som kom til Eng
land. Tradisjonen sier at på veien til 
England kom Brutus over fire andre 
trojanske kolonier på spanskekysten, 
og han overtalte dem til å følge seg 
over til «Hviteøyene», som England 
ble kalt den gang. Brutus fikk nå for 

seg å grunnlegge en by, CaerTroia 
(NyTroja). Etter å ha kommet fram 
til elven Thames, fant han omgivel
sene der ideelle, og grunnla NyTro
ja, som senere ble kalt TriNovan
tum. Romerne kalte byen Londinum, 
som senere ble kalt London. Det er 
kanskje ikke mange som er klar over 
at elven Thames (Themsen) har fått 
sitt navn etter trojaneren/israelitten 
Thyamis.

Gallere
Fra det 4. århundre f.Kr. invaderte 
keltiske stammer NordItalia, der de 
ble kalt kimbri. Den romerske his
torikeren Sallust (86–34 f.Kr.) kalte 
dem «gallere». Andre romerske histo
rikere omtalte dem som keltere. Mo
derne historikere har tilsynelatende 
ikke godtatt de klare indisier på at 
kimbriene på Jylland og gallerne i 
Frankrike har et felles opphav: Kim
meriene, som var kjent av grekerne 
på begge sider av Svartehavet. Både 
friserne og kimbri har felles opprin
nelse i kimmeriene/israelitter.

Skandinavia
Etter at angelsakserne vandret over 
til England ca. 450–600 e.Kr., ble 
det tilbake på vestkysten av Norge to 
viktige grupper av skytisk/israelittisk 
opphav: Daner og nordmenn. His
toriebøkene kaller dem noe uriktig 
for «vikinger». Den norske befolk
ning nedstammer så godt som totalt 
fra disse nordmenn. De var en gren 
av skyterne som kom østfra, og ned
stammer fra israelitter av enten den 
skytiske eller kimmeriske gren av de 
gamle gimirri, det assyriske navnet 
på israelitter.

I sitt verk The Viking Age sier Du 
Chaillu:

«Med hjelp av oldtidens greske 
og romerske skribenter vil en om
hyggelig gjennomgåelse av sagaene 
bidra til å hamre ut en ganske så 
kontinuerlig historie, og uten noe al
vorlig avbrudd i begivenhetenes kje
de. Dette kaster betraktelig lys over 
forfedrene til det engelsktalende 
folk og deres vandringer nordover 
fra deres gamle hjem ved bredden av 
Svartehavet, deres religion og deres 
bosetting i Skandinavia og England» 
(National Message, 13. nov. 1926, s. 
715).

Trojansk mynt. Legg merke til de kau
kasoide trekkene

Gaius Julius Cæsar

Totnes, der Brutussteinen ligger
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Norrøn mytologi

Snorres Ynglingesaga (den første av 
sagaene i Heimskringla) forteller om 
Odin, som ledet asafolket fra bred
den av Svartehavet gjennom Russ
land til SydSkandinavia, der de kom 
til å utgjøre aristokratiet, den regje
rende slekt. Asafolket kalte seg en 

guddommelig rase. Det er gjenom 
eddaene vi hører om de norrøne 
guddommer Odin, Thor, Frøya, Bal
der, Frigg etc. Prof. L.A. Waddell har 
påvist at navnet Thor er avledet av 
Dar i «Indara», det arianske navnet 

på Jehova. Thor ble senere mytolo
gisert og gjort til tordengud.

De fleste gotiske sagaer kretser 
om Odin, som selv om han på et 
senere tidspunkt ble mytologisert, 
likevel var en virkelig, historisk per
son. Den norske oppdageren Thor 
Heyerdahl har nylig utgitt en ny bok, 
Jakten på Odin, der han bekrefter 
teorien om at både Odin, vaner og 
æser var historiske personer.

Odin var leder for asafolket eller 
æser (asiafolket) med sitt hovedsete 
i Asgard i Asia, der han også hadde 
sin borg Valhall. Odin kom fra Asa
heim (SentralSkytia). Ifølge An
dersons Kongelige ættetavler levde 
Odin i siste halvdel av det 3. århun
dre e.Kr. Odinfolket (asa, æser) var 
kort og godt israelitter som hadde 
tatt Zoroasters tro, Ashas religion, 
som Asia har fått sitt navn etter. Asa
folket beseiret de kongelige skytere 
og inntok deres hovedstad Gerrhus 
(det nåværende Kiev) ved elven Dni
epr. Gerrhus ble også kalt Asgard. 
Asainvasjonen drev de kongelige 
skytere (sakai) inn i det nåværende 
Tyskland, der de ble kjent som sakse
re. Odin samlet en stor hær i Asgard, 
og de vandret opp Dnieprdalen og 
vestover til Østersjøen, som tidligere 
ble kalt Pelagus Scythium, Skyternes 
hav. Til slutt kom de til Skandinavia. 
Det var fra Odins hær Svear at Sveri
ge fikk sitt navn. En av Odins sønner, 
Balder, ble visekonge over anglerne, 
og fra ham regner angelsakserne sitt 
opphav. De to saksiske høvdingene 
Hengist og Horsa, som kjempet med 
engelskmennene i det 5. årh. e.Kr., 
regnet Odin eller «Wodin» som sitt 
opphav.

Et manuskript i Herald’s College 
forteller om Odin, som i år 250 e.Kr. 
giftet seg med Freja, datter av den 
engelske silurkongen Cadwalladr 
(det var mange småkonger i England 
på den tiden. Siluria var en engelsk 
provins med egen konge). Cadwalla
dr nedstammet fra Brutus, som igjen 
nedstammet fra Juda. Fra Odins søn
ner nedstammet Rurik, som grunnla 
Det russiske rike i 840 e.Kr., samt 
de skandinaviske kongehus. Europa 
har hatt de fleste kongehus, igjen en 
oppfyllelse av Guds løfter til Abra
ham, Isak og Jakob: «Konger skal 
utgå fra deg.»

Rev. Milner viser i sine ættetavler 
at Odin nedstammet fra kong Priam 
av Troja, som i likhet med Gallam, 
Irlands erobrer og Brutus, Londons 
grunnlegger, nedstammet fra Juda/
Serah. Odin bosatte seg først i Dan
mark og senere i SydSverige, der 
han døde og senere ble mytologisert. 
Byen Odense i Danmark er oppkalt 
etter Odins komme til Danmark, 
«Dans mark».

Skandinavene har sitt opphav fra 
områdene syd for Svartehavet og 
Det kaspiske hav. Den såkalte «nor
diske rase» oppsto ikke i nord, men 
stammer fra israelitter som kom fra 
Asia.

Jylland og Danmark
Før anglerne kom inn i Nord

Tyskland, vandret en annen beslektet 
stamme, jydene til halvøya nord for 
Angli, og kalte den Jutland (Jylland). 
Jydene stammet fra Arianas (Persias) 
juti, som igjen nedstammet fra de av 
Judas stamme som assyrerkongen 
Sankerib førte til Assyria i Esekias’ 
tid (2 Kong 18,13). Sankerib sier 
selv på Taylorprismet at han tok 
200 150 fanger av Juda stamme.

Den jødiske skribenten Eldad (9. 
årh. e.Kr.) skrev til spanske jøder at 
på kong Jeroboams tid (975 f.Kr.) 
var Dans stamme uvillige til å utgyte 
sine brødres blod, og i stedet for å 
utgyte Judas blod, forlot de Israels 
land og vandret over til Grekenland 
og Danmark. (Danmark = Dans 
mark). De kalte landet for Danma
res, Dans land.

Språk
Engelsk, tysk, hollandsk og de skan
dinaviske språk er alle grener av en 
sentralstamme: gammelgotisk, som 
først ble representert ved runer og 
futharker, men som igjen er avledet 
av ariansk/fønikisk. Både gresk og 
latin har gitt sitt bidrag til det engel
ske språket, men det vil overraske 
de fleste å høre at over 75% av de 
engelske ordene stammer fra hebra
iske ord eller deres røtter. Lange 
sammenligningstabeller viser dette 
klart. Ingen har påvist dette bedre 
enn Isaac E. Mozeson i sitt store 
verk The Word — The Dictionary 
That Reveals The Hebrew Source of 
English. Mange språkforskere (ety

Den norrøne guden Odin var ifølge 
Snorre en historisk skikkelse

Også den norrøne guden Tor var trolig 
en historisk person
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mologer) har bemerket den uvanlig 
store likheten mellom hebraisk og 
walisisk. I sin Welsh Grammar be
merker Dr. Davies at omtrent hver 
eneste side i den walisiske overset
telsen av Bibelen er full av hebrais
mer. Dr. Duncan M’ Dougall sier at 
man kan ta en hvilket som helst set
ning på hebraisk og oversette den til 
gælisk ord for ord, uten å endre det 
aller minste på setningsbygningen, 
og man vil i hvert enkelt tilfelle få 
en korrekt gælisk setningsbygning. 
Dette kan man ikke gjøre med noe 
annet europeisk språk, sier han. Rev. 
Eliezer Williams bemerket at det 
knapt var en hebraisk rot som ikke 
hadde sin tilsvarende avledning på 
engelsk.

Dette er klare indisier på at de 
første engelskmenn var hebreere, is
raelitter. Tyrerne og fønikerne, som 
talte en tidlig form for hebraisk, var 
de første som kom til «Tinnøyene» 
for å lete etter tinn, som de brukte til 
å lage bronse, samt bly, sølv og jern. 
Mileserne og dannanfolket talte he
braisk. Bevisene er overveldene for 
at hebraisk dannet selve grunnvol
len for det engelske språk, ganske 
enkelt fordi hebreerne var de første 
engelskmenn.

• Eksempler på hebraismer i engelsk 
språk

Her er en rekke eksempler på he
braismer i det engelske språket. 
(E=engelsk, H=hebraisk).

(E) Zebra; (H) Zebi
(E) Giraffe; (H) Garaph
(E) Kitten; (H) Quiton
(E) Shrub; (H) Zhrub
(E) Berry; (H) Peri
(E) Ash; (H) Azh
(E) Booth; (H) Beeth
(E) Element; (H) Elem
(E) Noon; (H) Noom
(E) Sea; (H) Zee
(E) Skull; (H) Skoll
(E) Lung; (H) Lung
(E) Navel; (H) Navel

Isaac Mozeson hevder at så godt som 
alle engelske ord er avledet på en el
ler annen måte fra hebraiske rotord.

Minnesmerker
Danittene, som var nært knyttet til 

fønikerne, har satt spor etter seg på 
sine vandringer over det europeiske 
kontinent. Dan var imidlertid også 
en sjøfarende nasjon, og utvandret 
også sjøveien. Overalt hvor føni
kerne dro, hører vi om danaifol
ket. Vi finner bl.a. mange stedsnavn 
f.eks. elver, der navnet er knyttet til 
Dan: Danube (Donau), Danastris 
(Dniester), Danapris (Dniepr), Don, 
Rhodan (Rhone), Eridan (Po). Også 
andre navn er knyttet til Dan: Dan
zig, Codan (Østersjøen), Danmark, 
Doncaster, Dannonia, (Devonshire), 
Dundalk, Donegal. Det er ikke så 
oppsiktsvekkende at erobrere opp
kalte steder etter seg selv. Ser vi på 
et kart over Aleksander den stores 
hellenistiske rike, oppdager vi at 
omtrent hver eneste by bærer navnet 
Aleksandria eller Aleksandropolis. Et 
av Dans kjennetegn var at han skulle 
sette spor etter seg, «som en slange 
på stien» (1 Mos 49,17).

På Krimhalvøya ved Svartehavet 
er det funnet mange dysser og grav
hauger med interessante inskrip
sjoner som forteller om hebreernes 
vandringer. Prof. Bruce Hannay nev
ner f.eks. et slikt manuskript som ble 
funnet i en av disse gravhaugene, og 
som lyder:

«Jeg er Jehudi, Mose sønn, sønn 
av Jehudi den mektige, en mann av 
Naftali stamme, som prins Salma
nesser i Israels konge Hoseas dager 
bortførte fra Samaria sammen med 

de andre Israels stammer. De ble 
bortført til Halah, til Habor — som 
er Kabul — til Gozan og til Cherso
nesus — som er Krim.»

På Krim har man også funnet 
tallrike gamle gravkammere med he
braisk/fønikiske innskrifter på grav
steinene. Professor Chwolsen fra 
Petrograd tydet syv hundre av disse 
inskripsjonene. En av disse lyder:

«Dette er gravsteinen til Buki, 
sønn av presten Itzhak. Måtte hans 
hvile være i Eden ved tiden for Is
raels frelse. I året 707 av vår land
flyktighet.» Hvis vi daterer dette fra 
Samarias fall i 717 f.Kr. stammer 
gravsteinen fra ca. 15 f.Kr.

Det er påfallende at det finnes så 
mange minnesmerker etter hebreere 
på Krim, og at de av en eller annen 
grunn blir ignorert av moderne for
skere.

Raser
Stikk i strid med tilvante forestil
linger var Adam en hvit mann. På 
hebraisk er betydningen av ordet 
Adam, aw-dam, «å vise blod i ansik
tet», å være «lys, rødkinnet, å være 
i stand til å rødme» — et særtrekk 
for den hvite rase. (Se Strong’s Con-
cordance, #119, 120 GT.) Det er 
tydelig at Adam ble kalt aw-dawm 
fordi han hadde disse særtrekkene 
— en lys hud med rødaktig skjær på 

Bukis gravstein på Krimhalvøya ved Svartehavet — et minnesmerke etter Israels 
vandringer
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grunn av blodets fargestoff, hemo
globin, som var synlig gjennom den 
pigmentløse huden. Dette er betyd
ningen av ordet Adam (som også kan 
bety «jord»), og disse fysiske sær
trekkene til aw-dawm finnes bare 
hos den hvite rase. At også Adams 
hustru Eva var av samme rase, er vel 
selvinnlysende.

Blant Dødehavsrullene som ble 
funnet i grotte 1 finnes en rull som 
kalles Genesis Apocryphon, også 
kalt Patriarkenes rull. Her står det at 
Abrahams hustru Sara hadde «hvit 
og myk hud», og at hun hadde langt, 
vakkert hår. Abraham nedstammet 
i rett linje til Sem, Noas sønn. Noa 
selv nedstammet i rett linje til Adam 

(1 Mos 11,11–26; 5,1–32). Det er 
ikke grunnlag for å tro annet enn 
at også Noa, Sem og Abraham var 
hvite. Dette strider vel mot de vante 
forestillinger, men det er ikke grunn
lag for å tro annet.

Laban, Rebekkas bror, var sønn 
av Nakor, Abrahams bror. Abra
ham ønsket at hans sønn Isak skulle 
ha en hustru av hans egen slekt (1 
Mos 24,4). Navnet Laban betyr på 
hebraisk kort og godt «hvit», «den 
hvite». Det er ikke grunn til å tro an
net enn at resten av Abrahams slekt 
også var hvite. Isak, Abrahams sønn 
med Sara var naturligvis også en hvit 
mann.

Alle indisier tyder på at bibelens 
israelitter, Abrahams etterkommere, 
tilhørte den kaukasiske rase, der de 
framtredende trekkene er lys hud, 
klassiske trekk, lyst hår og blå øyne. 
Selv om det finnes varianter, er dette 
den dominante type.

Egyptiske relieffer viser bl.a. fan
ger fra Kanaan, som viser utseendet 
til israelittene/judaittene. De avbilder 

dem som høyvokste mennesker med 
alle europeiske trekk. Naturligvis var 
det også variasjoner blant dem.

I sitt verk The Passing of the 
Great Race (1916) påpeker histori
keren Madison Grant at sacai (sky
terne, israelittene) var blonde, lyse 
mennesker som antropologisk sett 
var langskaller. Han nevner også at 
historikeren Strabo kaller disse men
neskene for skytere og sakasener.

Romerske forfattere omtalte ger
manerne som «høyvokste, blonde 
og blåøyde» (Aschehoug/Gyldendals 
ettbinds-leksikon, art. germanere).

Både essenerlitteratur og andre 
kilder forteller at israelittene, og Je
sus selv, var høye, lyse, blonde, blå
øyde mennesker. I en rapport som 
Pilatus sendte til keiser Tiberius, be
skriver han Jesus slik:

«En dag da jeg gikk forbi Siloa, så 
jeg mange mennesker som var sam
let. I midten av denne gruppen la jeg 
merke til en ung mann som lente seg 
mot et tre og stille og rolig talte til 
forsamlingen. Det ble meg fortalt at 
dette var Jesus. Det kunne jeg egent
lig tenkt meg, så stor var forskjel
len mellom ham og de som lyttet til 
ham. Hans gylne hår og skjegg ga 
ham et nærmest himmelsk utseende. 

Byste av Aleksander den store som også 
viser kaukasoide trekk

Et bystegalleri med greske filosofer og diktere. Alle viser kaukasoide trekk.

Oldtidens skulptører som laget byster 
av greske guddommer, laget dem med 
kaukasoide trekk. Øverst Artemis, 
nederst krigsguden Ares.
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Han så ut til å være rundt tredve år 
gammel. Aldri før hadde jeg sett et 
så mildt ansikt med en slik opphøyd 
ro. Hvilken kontrast mellom ham 
og hans tilhørere, med deres svarte 
skjegg og mørke utseende.» (Uthe
velser tilføyd.) Dette manuskriptet 
befinner seg i Archkosamlingen i 
Konstantinopel som kap. VIII, Valle-
us’ anmerkninger — Acta Pilati, eller 
Pilatus’ rapport til keiseren om Jesu 
arrestasjon, rettssak og korsfestelse.

I Archkosamlingen finner man 
også et intervju med Gamaliel, som 
beskriver Jesus slik:

«Josef er en tømmermann. Han 
er svært høy.  . . .Håret hans [Josefs] 
ser ut til å ha vært kastanjebrunt i 
yngre dager. Øynene hans [Josefs] er 
grå.  . . .Jesus.  . . .Han er et bilde på 
sin mor, men har ikke hennes myke, 
runde ansikt. Håret hans er noe mer 
blondt enn hennes, noe som også 
kan skyldes solen. Han er høy.  . . 
.Øynene hans er store og blå.» (Ut
hevelser tilføyd.) Denne beskrivelsen 
faller sammen med den beskrivelsen 
Pilatus ga.

Enda en beskrivelse av Jesus fin
ner vi fra Publius Lentrelus i et brev 
til keiseren i Rom. Publius Lentrelus 
bodde i Judea på keiser Tiberius’ tid. 
Dette brevet dukket først opp i skrif
tene til erkebiskop Anselm av Can
terbury i det 11. århundre:

«På denne tid bor det i Judea en 
mann av helt spesiell moral. Hans 
navn er Jesus Kristus. Hans etterføl
gere elsker og tilber ham som Den 
udødelige Guds Sønn.  . . .Han er en 
høy, velproporsjonert mann med et 
vennlig og ærverdig utseende. Hå-
ret hans har en farge som knapt kan 
etterlignes, og som faller i elegante 

krøller.  . . .kinnene hans er lytefrie, 
med en frisk rødfarge.  . . .Skjegget 
hans har en farge som passer til hå
ret.  . . .Øynene hans er tindrende 
blå, klare og rolige.» (Uthevelser til
føyd.)

Det skal nevnes, at da den engel
ske maleren William Holman Hunt i 
1840årene fikk i oppdrag å male Je
sus, «Verdens lys», gjorde han grun
dige forundersøkelser for om mulig 
å finne ut hvordan Jesus hadde sett 
ut. Var han mørk, eller var han lys? 
Holman Hunt reiste bl.a. til Jerusa
lem for om mulig å komme på sporet 
der. Etter alle sine forundersøkelser 
malte han Jesus, Verdens lys — lys 
og blond, med blå øyne.

Flere av oldtidens skribenter, 
som f.eks. Polemon av Ilium, Gali
enos og Klemens av Aleksandria, be
retter at sakaiene eller skyterne, var 
lik kelterne og germanerne i utse
ende, lyse, med rødaktig hud. Am

mianus (ca. 350 e.Kr.) beskriver den 
skytiske stamme alanerne som «høye 
og vakre, med et nesten gult hår og 
et fryktinngytende blikk.» I sin bok 
The Ultimate World Order avslører 
major R.H. Williams at de opprin-
nelige italienere var lyse i huden og 
hadde blondt hår og blå øyne. De 
opprinnelige grekere (som var isra
elitter) ble beskrevet (ifølge Polemo) 
som lyshudete med rødskjær, blondt 
hår — en høy, muskuløs mennes
ketype med blå øyne. (Se f.eks. Eli
zabeth C. Evans: Physiognomics in 

the Ancient World, den jødiske lege 
og sofist Adamantios (4. årh. e.Kr.), 
Hans F.K. Günther: The Racial Ele-
ments of European History m.fl.) 
Når vi ser på statuer av de gamle 
grekere, minner de ikke mye om en 
stor del av dagens grekere. De var av 
en utpreget kaukasoid type.

I den talmudiske litteratur blir Ja
kobs sønn Josef beskrevet som «hvit» 
og fager, med et ansikt som blusset 
som en rose. Det er ikke mye arabisk 
ved denne beskrivelsen, som heller 
passer på en kaukasoid menneske
type.

«Rasisme»
Det er europeerne, etterkommerne et
ter Jakobs tolv sønner, som har vært 
de store oppdagere, kolonibyggere og 
sivilasjonsskapere. Selv i dag er det de 
som erobrer de høyeste fjell, de tørreste 
ørkener, de kaldeste poler og de dypeste 
hav — ja, selve verdensrommet. Overalt 
hvor israelittene slo seg ned, grunnla de 
blomstrende kolonier og nasjoner. Abra

hams, Isaks og Jakobs etterkommere er 
den eneste som ifølge løftet er blitt til 
«mange nasjoner.» Gud hadde velsignet 
dette folket framfor alle andre folkeslag, 
ikke bare med fruktbart land på den 
vestlige halvkule, men på mange andre 
måter. De sanne israelitter er blitt ver
dens mest framgangsrike jorddyrkere; 
de har frambrakt de største skikkelser i 
litteratur, musikk og bildende kunst, og 
de har stått for de store oppfinnelser og 
teknologiske nyvinninger som har gjort 
livet lettere for jordens innbyggere. «I 
deg skal all jorden velsignes», var Guds 
løfte til Abraham, og vi ser at disse løf
tene til fulle er gått i oppfyllelse.

Sviktet Gud de uforbeholdne løftene 

Den egyptiske Farao Kefren (4. dy
nasti) har kaukasoide trekk

Utsikt over Taraområdet på Irland. Fra dette sagnomsuste distriktet skal det en
gelske kongehuset ha sine røtter, med røtter videre til Judas siste konge Sedekias. 
Men dette blir emnet i en annen artikkel
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til de store trosheltene? Aldri! Ingen an-
dre folkeslag har fått slike store løfter. 
Det lar seg ikke bortforklare. Gud hadde 
aldeles ikke til hensikt at dette folket, 
Abrahams, Isaks og Jakobs ætt skulle 
forsvinne og utvannes når det kom i 
kontakt med andre folkeslag. Guds løf
ter til trosheltene i fordums tid var ufor
beholdne evige. «Du skal bli til mange 
folk.»

Det er den europeerne som har brakt 
evangeliet om frelsen til alle jordens fol
keslag. Det er de som har trykt 97% av 
all verdens bibler. Det er påfallende at 
apostlene først dro vestover med Evan
geliet, og ikke østover. Tross alt var det 
østover at «hedningene» befant seg. De 
dro først i kjølvannet til «de tapte får av 
Israels hus», og det var også disse som 
var de første til å ta imot budskapet. Se
nere ble «de tapte får av Israels hus» de 
fremste forkynnere av Sannheten.

Alt dette lyder kanskje som en lov
sang over europeerne, som enkelte vil 
oppfatte som «rasisme». Det er definitivt 
ikke «rasisme», men et uomgjengelig og 
ubestridelig faktum, som er grunnlagt 
på Guds egne ord og hans egne løfter til 
Abrahams etterkommere via Isak/Jakob . 
Midt oppe i alle ramaskrikene om «rasis
me» er det ingen problemer å dokumen
tere alle ovennevnte påstander — mange 
av dem er selvinnlysende og ubestride
lige. Det må være tillatt å påpeke en del 
nakne fakta uten å bli påhengt merkelap
per. Dette er nødvendig for å kunne se 
det store bildet, perspektivet og helhe
ten i Guds løfter til de gamle patriarker 

— og ikke minst for å kunne identifisere 
etterkommerne deres i moderne tid.

Ordet «rasisme» er blitt en intetsigen
de, men velbrukt floskel i vår tid, da Den 

nye verdensorden prøver å samle alle 
nasjoner til et konglomerat av «unisex», 
«unikultur» og «unirase». Dette forsøket 
vil mislykkes. Det er nemlig et historisk 
faktum at vellykkede og varige samfunn 
alltid har hatt en høy grad av homoge
nitet blant befolkningen. Når denne ho
mogeniteten blir utvannet, begynner det 
engang vellykkede samfunn å degene
rere. Da «alt for landet» var drivkraften 
hos nasjonens innfødte borgere, blom
stret samfunnet. Da denne drivkraften 
ble utvannet ved kultur og raseblanding, 
begynte også nedgangskurven.

Europeerne har gjort seg skyldig i 
mange ugjerninger opp gjennom histo
rien, det samme har andre folkeslag, så 
dette faller utenfor emnet. Det har å 
gjøre med menneskets onde, syndige na
tur, og er ikke begrenset til noen spesiell 
rase.

Ingen trenger å føle seg støtt over 
denne artikkelen. Den er ikke ment ver
ken som rasehets eller degradering av 
andre raser og kulturer, men et forsøk 
på å belyse virkningene av Guds løfter 
og velsignelser til Abrahams, Isaks og Ja
kobs etterkommere. Guds frelse er åpen 
for alle mennesker, uansett rase, og den 
kristne har ingen rett til å forakte perso
ner av andre raser eller hudfarger.

Men det var Gud som satte grense
skjell mellom nasjonene (Ap.Gj. 17,26) 
fordi han så at det var best. Han plas
serte de tre store hovedraser på jorda: 
Den «gule» (mongolske), den sorte og 
den hvite på hvert sitt kontinent, Asia, 
Afrika og Vesten/Europa. I dag vil men
neskene i sitt jag etter verdensherredøm
met rive ned grenseskjellene og smelte 
kulturene sammen i en «unikultur», og 
tror i sin forblindelse at det vil bli svaret 

på mange av tidens problemer. Det er 
enda noen personer med begge bena på 
jorda i samfunnet, tenkende mennesker 
som ser hvor det hele bærer, og når disse 
blir hengt ut som «rasister» av sine egne 
når de hever sin røst, er det et klart tegn 
på at medienes hjernevask har gjort sin 
virkning. Gud satte grenseskjell mellom 
rasene og nasjonene, og han som ser en
den fra begynnelsen vet hva som er best. 
Det er tryggest å la disse grenseskjellene 
stå. Guds hensikt var at Abrahams/Isaks/
Jakobs etterkommere, dvs. Israel, skulle 
være lys for hedningene og til velsig
nelse for nasjonene fra sitt eget territo-
rium. Gud ønsket ikke at Israel skulle 
fjerne grenseskjellene og dra horder av 
fremmede inn i sine landområder, da 
dette ville få svært negative konsekven
ser på sikt. Den allvitende Gud vet hva 
han gjør. Menneskene tror de vet bedre, 
men enden på det er dødens veier (Ord. 
16,25).

Et omfattende emne
Denne artikkelen har bare forsøkt å gi et 
oversiktsbilde over hebreernes vandrin
ger både før og etter deportasjonen til 
Assyria. Det er et stort og vidløftig emne, 
som krever et omfattende studium av 
tilgjengelig kildemateriale. Det er ikke 
plass her til å gå inn i alle detaljer, og 
flere emner er utelatt av hensyn til over
sikten.

Det er en legende som sier at pro
feten Jeremias kom til Irland i 586 f.Kr. 
sammen med en hebraisk prinsesse 
Tamar Tephi (datter av Judas siste konge 
Sedekias) som giftet seg med den irske 
prins Heremon, en hebreer, og førte den 
irske kongerekke videre. Dette og andre 
emner som har med Israels vandringer å 
gjøre, vil jeg ta opp i etterfølgende ar
tikler.

Det er sikkert noen som vil hevde at 
mye av dette stoffet er bygget på myter, 
tradisjoner og legender, og derfor ikke 
kan tas alvorlig. Det er imidlertid slik at 
en legende (sagn) er bygget over en vir
kelig hendelse, og derfor gir viktige, his
toriske hint. Eksempler på dette er nor
røn mytologi, Arthurlegendene, irske 
sagn, syndflodlegendene, samt greske og 
romerske sagn. Disse sagnene bygger på 
virkelige, historiske hendelser, som se
nere er blitt kledd i atskillige flere fjær 
enn den opprinnelige fjæra. Hendelsen 
er blitt en legende — et sagn. Disse gir 
imidlertid viktige nøkler, bl.a. i våre 
studier av folkevandringer og nasjoners 
oppkomst.

Hvorfor vier ikke moderne histori
kere, etnologer og arkeologer det gamle 
Israel større oppmerksomhet? Hvorfor 
ignorerer de tilsynelatende de klare in
disier på at Israel er opphavet til den 
hvite, vestlige verden? Svaret er enkelt. 

Innenfor det mandelformede «øyet» slo israelittene seg ned etter utvandringer 
og deportasjoner og ga opphav til «Den vestlige verden», eller «Vesten». Fra dette 
domenet skulle de «være lys» for resten av verden
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Moderne forskere har ingen tro på Bi
belen og dens beretning om menneskets 
og folkeslagenes opprinnelse. Deres 
vantro får dem til å ignorere eller fortie 
viktig materiale som bekrefter Bibelens 
troverdighet. De prøver derfor å belyse 
historien fra helt andre vinklinger. Mo
derne forskning hevder at mennesket og 
sivilisasjonene oppsto nærmest av seg 
selv. Skyterne «oppsto» i Asia, og Europa 
ble etter hvert befolket med folkegrup
per som alle «kom et eller annet sted 
fra» i Asia — bare ikke syd for Kauka
sus, dit Israel ble bortført! Ironisk nok 
kaller forskerne den hvite rase for «Den 
kaukasiske rase», og sporer den tilbake 
til Kaukasusområdene. Hvis forskerne 
hadde belyst det hele fra bibelsk ståsted, 
og gått over Kaukasus, ville de løst pro
blemet på gåten. Men da ble de samtidig 
tvunget til å ta Bibelens beretning om 
menneskets og nasjonenes/folkeslagenes 
opprinnelse nærmere i øyesyn. Så enkelt 
er det.

Som nevnt tar denne artikkelen bare 
sikte på å gi et overblikk over hebreernes 
vandringer. Det er store mengder stoff 
som må gjennomgås for å kunne skrive 
en slik artikkel, og mulighetene er der
for til stede for at det kan ha sneket seg 
inn feil og unøyaktigheter. Det er imid
lertid ikke de enkelte detaljer som er 

viktige, men derimot helhetsbildet: Hva 
skjedde med Abrahams ætt, som skulle 
bli umåtelig tallrik? Hva skjedde med 
Bibelens israelitter, som forsvant fra sitt 
eget land? Denne artikkelen har forsøkt 
å klargjøre disse spørsmålene ut fra alle 
indisier som foreligger.
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Israel vandrer gjennom Darielpasset i Kaukasus

Det emnet vi nå har studert, 
og  fortsatt skal studere i 

kommende artikler, er av over
måte stor betydning. Manglende 
kunnskaper og innsikt i hvem 
som utgjør Bibelens Israel, har 
lagt grunnlaget for den vidt ut
bredte oppfatning i kristenhe
ten om at dagens jøder er Guds 
utvalgte folk, og at staten Israel 
er en oppfyllelse av profetiene. 
Enkelte kristne er så nidkjære og 
standhaftige på dette punktet at 
de  anklager de som ser tingene 
annerledes for å «være lurt av 
djevelen». 

Men det vil vise seg hvem 
som i virkeligheten er lurt 

av djevelen. En jøde uttalte i et 
intervju:  «Vi jøder er forbløffet 
over hvor lett dere kristne er å 
lure.» Og grunnen til at den jevne 
kristne er så lett å lure, er fordi de 
ikke kjenner sin Bibel godt nok!

Derfor er det maktpåliggende 
å blåse støvet av Bibelen og 

«granske daglig i skriftene for å se 
om det forholdt seg slik det ble 
sagt.» Når det gjelder emnet Isra
el/jøder, lar beklageligvis de fleste 
kristne seg rive med av tidens po
pulære opinion og  entusiastiske 
religiøse forkynnere uten å gjøre 
som de edle berøere. Det er der
for ikke rart at man blir lurt.

FINIS
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et vrimler i dag av kristne bøker med sta
ten Israel i fokus. Fellesnevneren er at 
viktige profetier i Bibelen ble oppfylt da 
jødestaten ble opprettet i 1948. Noen sier 
det slik:

«Bibelens profetier avhenger av Israels eksistens i de 
siste dager. Hele endetidsbildet dreier seg rundt den jø
diske staten og de globale forsøkene på å utslette den. 
Hvis ikke Israel hadde eksistert, ville det bildet Bibe
len tegner av de siste dager ikke hatt noe med dagens 
hendelser å gjøre» (Hal Lindsey: The Eye of the Storm). 
Lindseys syn reflekterer kristenhetens generelle, og for
virrede syn på saken.

Begrepsforvirring
Ordet «jøde» er avledet av det hebraiske ord «yehuda». 
Yehuda (Juda) var en av Jakobs tolv sønner og derfor 
en av Israels tolv stammer. I nytestamentlig tid var or
det «jøde» (gr.: ioudaios) betegnelsen for «en person fra 
Judea, en judeer». Også ioudaios er avledet av yehuda/
Juda. Kort og godt: Før Juda, ingen jøde.

Ikke så rent få snakker om «jøden Abraham», «jø
denes utgang fra Egypt», «jødene, Abrahams etterkom
mere», «Israels eksistens. . .den jødiske staten» etc. Dette 
viser hvor stor begrepsforvirringen blir når man ikke har 
differensieringen mellom hebreere/israelitter/jøder klart 
for seg, men setter likhetstegn mellom «jøde» og «Isra
el».

Abraham var ikke etterkommer av Juda, men levde 
lenge før denne ble født, følgelig var troshelten pr. de

finisjon ingen «jøde». Av den grunn er uttrykket «jø
den Abraham», helt misvisende.  Abraham og Isak var 
forgjengere og ikke etterkommere etter Israel (Jakob), 
og var pr. definisjon ikke israelitter, men derimot se
mitter/hebreere, nedstammet fra Sem/Eber (1 Mos. 
11,11–26). Israelittene (Jakobs/Israels sønner) ned
stammet selvsagt også fra Sem/Eber/Abraham/Isak/Ja
kob, og var derfor i tillegg til å være israelitter også 
semitter/hebreere.

Hvis Abraham var «jøde», er selvsagt også dagens 
arabere «jøder» fordi også de nedstammer fra «jøden» 
Abraham!

Uttrykket «jødenes utgang fra Egypt» er like mal
plassert. Det var ikke bare Juda stamme som dro ut, 
men alle de tolv stammene — det samlede Israel. Det 
var Israels utgang fra Egypt.

I Bibelen betyr «Judas hus» de to stammene i Sørri
ket/Jerusalem — Juda og Benjamin, mens «Israels hus» 
betyr de ti stammene i Nordriket/Samaria. Uttrykket 
«Jakobs hus» betyr det samlede Israel, dvs. alle de tolv 
stammene.

Som nevnt, betegner ordet «jøde» pr. definisjon de 

Semantikk
og 

profetier

Å. 
Ka

sp
ers

en

En stor del av kristenheten tror 
at opprettelsen av staten Israel 

i 1948 er en oppfyllelse av 
Bibelens profetier. Men er det 

grunnlag for et slikt syn? Vi skal 
merke oss at det ikke alltid er 
flertallet som har rett. De fire 

evangelier burde ha lært oss det
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som nedstammet fra Jakobs sønn 
Juda. Fordi Juda var sønn av Jakob/
Israel, var «jødene» (judaittene) også 
israelitter, men utgjorde likevel bare 
1/12 av fellesbetegnelsen «Israel», 
«Jakobs hus». Det samme var tilfelle 
med de andre elleve sønnene/stam
mene. Men de var ikke «jøder», Ju
das etterkommere.

Skal man sette navn på etter
kommerne til de tolv stammene,  er 
det korrekt å kalle dem gaditter (av 
Gad), naftalitter (av Naftali), rube
nitter av Ruben), danitter (av Dan), 
judaitter/«jøder» (av Juda) etc. Hver 
enkelt av de tolv stammene og deres 
etterkommere var israelitter, men 
utgjorde hver for seg bare 1/12 av 
«Israel». Det er svært viktig at vi har 
dette klart for oss.

Den populære klisjeen «antisemi
tisme» er forøvrig like malplassert. 
Pr. definisjon er en antisemitt en som 
er motstander av semitter. Semitter 
er betegnelsen på de folkeslagene 
som nedstammer fra Noas sønn Sem. 
Abraham, Isak og Jakob nedstammet 
fra Sem, det samme gjorde Jakobs 
tolv sønner og de «mange nasjoner» 
de ga opphav til — dvs. den vestlige 
verden. Fordi araberne nedstammer 
fra Abraham (via Ismael), er også 
de semitter. Hvem er da en «anti
semitt?» Forvirringen i den kristne 
verden er stor!

Identitet
Det er høyst besynderlig at bare jø
dene, som hevder å nedstamme fra 
Juda/Benjamin, skal være de eneste 
av Israels tolv stammer som har be
vart sin identitet til denne dag, og at 
de andre ti stammene og deres etter
kommere — dvs. «jødenes» kjøde
lige brødre og søstre — ifølge vanlig 
oppfatning er forsvunnet i historien 
og ikke eksisterer lenger. Begge gre
ner ble ført i fangenskap, men bare 
to stammer skal ha overlevd! Dette 
til tross for at Bibelens profetier for 
de siste dager omtaler samlingen av 
alle de tolv stammene! Hvorfor «be
varte» Gud bare etterkommerne av 
Juda/Benjamin, og lot de andre gå til 
grunne, når Bibelen i klartekst omta
ler «Israels hus» i de siste dager? Det
te bør kristenheten tenke over når 
de bruker uttrykket «Israel». Israel 
betyr tolv stammer, ikke bare to!

Men som vi har vært inne på i an
dre artikler, er ikke de ti andre stam
mene «gått tapt». De har bare mistet 
sin identitet, men eksisterer like fullt 
som de «kristne» vestlige nasjoner, 
hovedsakelig i Nordeuropa, USA 
og Australia. Indisiene på dette er 
tungtveiende. Fordi de har mistet sin 
identitet, regner de seg selv verken 
som «jøder» eller «israelitter». Fordi 
de ikke er «jøder» kan de ikke en
gang emigrere til Israel, som ifølge 
Bibelen like mye tilhører dem. «Jø
dene» regner heller ikke Vestens folk 
som israelitter, men som «hednin
ger». Så hvor blir det av «samlingen 
av Israel» kristenheten roper så høyt 
om? Hvorfor har to av Israels tolv 
stammer bevart sin identitet, mens 
de ti andre har mistet den? Hvorfor 
«forkastet» Gud ti stammer, mens 
han tar to til nåde i endens tid? Hvor 
står dette i Bibelen?

Pakt og løfter
Ifølge Guds pakt med Abraham, Isak 
og Jakob, skulle etterkommerne de
res bli som havets sand, være til vel
signelse for alle andre folkeslag og gi 
opphav til konger og kongeriker. (Se 
1 Mos. 12,2–3; 15,5; 17,6; 18,18; 
22,17–18; 26,4; 27,29; 28,14; 
35,11.)

Dagens «jøder», som hevder å 
nedstamme fra Juda/Benjamin opp
fyller ikke kriteriene for pakten og 
løftene fordi —

a) «Jødene» har aldri vært noe 
tallrikt folk på verdensbasis. I 1914 
skrev Israel Cohen i sin bok Jewish 
Life in Modern Times at det samle
de antall jøder i verden på den tid 
lå rundt 13,5 millioner, «. . .bare 
1/120 av jordas befolkning» (s. 5). I 
1990 var anslaget rundt 17,3 millio
ner (Encyclopædia Britannica, 1990 
Book of the Year). En rekke jødiske 
forfattere påpeker at «jødene» bare 
er en liten minoritet av jordas sam
lede befolkning — enkelte snakker 
om en minoritet blant minoriteten. 
(F.eks. Claude G. Montefiore, Ber
nard Lazare, Benjamin H. Freedman, 
Harry Waton, 1942 Chicago Jewish 
Sentinel, Uriah Z. Engelman, Israel 
Cohen, Alfred M. Lilienthal, Aaron 
Zelman m.fl.) Et folk som er en mi
noritet blant minoriteten er ingen 
oppfyllelse av Guds løfter til Abra

ham/Isak/Jakob. (Les 1 Mos. 13,16; 
15,5; 22,17; 26,4; 28,3.14; 32,12!)

b) «Jødene» alene har ikke gitt 
opphav til en mengde nasjoner og 
kongeriker. Karakteristisk nok er det 
Den vestlige verden, særlig Europa, 
som har gitt opphav til de fleste kon
gedømmer de siste to tusen årene. 
«Jødene»  som sådan har aldri vært 
opphav til nasjoner, sivilisasjoner og 
kulturer, følgelig oppfyller de ikke 
kriteriene for løftene.

c) «Jødene» har aldri vært til vel
signelse for andre folkeslag, men har 
alltid levd isolert fra de kristne.

d) «Jødene» har aldri vært et «lys 
for hedningene». (Es. 49,6). De har 
aldri drevet evangelisk virksomhet 
av noe slag, men betrakter alle som 
ikke er «jøder» som «kveg». Dette 
står klart i deres autoritative verk 
Talmud.

e) Guds pakt med Abraham/Isak/
Jakob gjaldt ikke bare Juda/Benja
min («jødene»), men alle etterkom
merne via Isak/Jakob. Dette er viktig 
å merke seg. Kristenhetens ensidige 
fokusering på «jødene» er helt ute av 
harmoni med Bibelen.

Profetier
Løftene til Israel i Esekiel, Jeremias 
etc. i de siste dager gjelder hele Israel  
— alle de tolv stammene — ikke bare 
to stammer. Hvorfor ser kristenhe
ten på opprettelsen av staten Israel 
i 1948 som en oppfyllelse av pro
fetiene når kriteriene ikke stemmer 
på noe punkt? Det står ikke at det 
bare var Juda/Benjamin som skulle 
samles, eller at disse to sto i en sær
klasse framfor sine brødre i denne 
sammenhengen. Profetene omtaler 
samlingen av «Israels hus», «Isra-
els barn» og «Judas hus» + «Israels 
hus» — dvs. alle de tolv stammene. 
Hvordan kan kristenheten mene at 
dette skjedde i 1948?

Enkelte hevder også at de 144 
000 er «jøder» som skal gå ut med 
forkynnelsen av Evangeliet i en
detiden. Åpenbaringen 7,3–8 gjør 
det derimot klart at de 144 000 er 
beseglet av «. . .alle israels barns 
stammer» (vers 4) — ikke bare av 
Juda/Benjamin. De tolv stammene er 
nevnt ved navn: Aser, Gad, Sebulon, 
Naftali etc. Dan er utelatt, mens Levi 
og Manasse er tilføyd.
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Kongehus
Dagens «jøder» hevder å nedstamme 
fra Juda/Benjamin. Som vi har sett, 
er en «jøde» pr. definisjon en som 
nedstammer fra Juda, som var en av 
Jakobs tolv sønner. Vi skal imidlertid 
notere oss at «jødene» på Jesu tid, og 
som dagens «jøder» hevder å stamme 
fra, var en blandet gruppe. Noen var 
etterkommere av Juda og Benjamin 
som i midten av det 4. årh. f.Kr. kom 
tilbake til Judea etter fangenskapet i 
Babylon. Mange av disse var utvan
net ved inngifte under oppholdet i 
Babylon (se Esra 9,2; 10,2; 18). Un
der dronning Esters tid «omvendte» 
en mengde mediere og persere seg 
til jødedommen (Ester 8,17). Senere 
tvangsomvendte ypperstepresten Jo
hannes Hyrkanos I (175–104 f.Kr.) 
hele naboområdet Idumea (Edom) 
til jødedommen (Encyclopædia 
Britannica, 1974utg., Micropædia 
bd. 5, art. John Hyrcanus I). Etter
kommerne etter de medopersiske 
«jøder» og edomittjødene ble også 
regnet som «jøder». En større del 
av «jødene» på Jesu tid var derfor 
av babylonsk/medopersisk/edomit
tisk blod og ikke av Juda/Benjamin 
stamme.

Juda
Jakobs sønn Juda, som levde mer 
enn 2000 år før fangenskapet i Ba
bylon hadde to sønner, Peres og Se
rah, med sin svigerdatter Tamar (1 
Mos. 38,29–30). Peres var stamfar 
til kong David (Rut 4,18–21), Isra
els konger og det engelske kongehus. 
Også Jesus, Kongenes konge ned
stammet fra Juda. (I Åpenbaringsbo
ken 5,5 kalles Jesus «Løven av Juda 
stamme, Davids rotskudd.»

Serah fikk bl.a. sønnene Kalkol 
og Dara (Darda) (1 Krøn. 2,6), som 
etter alt å dømme ble stamfedre til 
de gamle grekerne, trojanerne, etrus
kerne og romerne. Stredet ved Dar
danellene (Hellesponten) er oppkalt 
etter Darda. Fra dem nedstammet 
Brutus, som etter tradisjonen grunnla 
London 1100 f.Kr. Fordi de stammet 
fra Juda var også de «jøder» pr. defi
nisjon. Ifølge slektstavlene i Windsor 
Castle, er den engelske dronning Eli
zabeth II den 144. etterkommer et
ter Israels konge David, som var av 
Juda stamme (Rut 4,12–22). Dette 
gjør også det britiske kongehus til 
«jøder» pr. definisjon. Dette gir selv
sagt stoff til ettertanke, og det er lite 
trolig at dagens evangeliske forkyn
nere som fokuserer på «jødene» har 
tenkt i slike baner.

Khasarriket haade sin storhetstid fra det 7. til det 11. årh. e.Kr., da det ble erobret 
av Russerne. En stor del av khasarene vandret vestover inn i det som i dag kalles 

Khasarer

Ifølge pålitelige kilder er 80–95% 
av dagens «jøder» nedstammet fra 
khasarene, som igjen hevdet å ned
stamme fra Jafet, og ikke Sem (Jacob 
R. Marcus: The Jew in the Medieval 
World, s. 229). Men Abraham, Isak 
og Jakob nedstammet fra Sem, og 
ikke Jafet. (Se 1 Mos. 11,10–31; 
17,1–8; 21,1–5; 25,19–26; 30,1–24; 
35,9–26.) Derfor er størsteparten av 
dagens jøder ikke kjødelige etter
kommere etter Jakob. En av dem 
som har avslørt dette, er den nå 
avdøde forfatteren Arthur Koestler, 
som selv var khasarjøde (boken The 
Thirteenth Tribe). Også den avdøde 
kristne jøde Benjamin Freedman har 
påpekt dette forholdet (boken “Facts 
are Facts”). Det samme har en rekke 
andre forfattere, f.eks. den jødiske 
historiker Jacob R. Marcus i sin bok 
The Jew in the Medieval World. Føl
gelig har 80–95% av dagens «jøder» 
ingen historiske/bibelske krav på 
Løftets land.

Ikke-jøder
Jødiske skriftlærde hevder i sin Tal
mud og andre autoritative jødiske 
skrifter at bare jøder er å regne som 
mennesker. Alle ikkejøder er å reg
ne som kveg og hedninger (goyim), 
og ikke som mennesker. (Kerithoth 
6b, Yebamoth 61a, Baba Mezia 114b, 
Berakoth 58a etc.) Hvorfor mener 
«jødene», som hevder å stamme fra 
Juda/Benjamin, slikt om sine egne 
kjødelige brødre og søstre, etterkom
merne etter Jakobs ti sønner, hvorav 
Juda og Benjamin var blant dem?

Jesu ord
I en av sine mange konfrontasjoner 
med jødene kom Jesus med denne 
profetien: «Derfor sier jeg dere: 
Guds rike skal bli tatt fra dere, og bli 
gitt til et folk som bærer dets fruk
ter» (Matt 21,43). Jesus kommer 
ikke med et eneste hint om at riket 
skal gis tilbake til jødene i endens 
tid. «Men profetene i Det gamle 
testamente gjør dette klart», vil man 
innvende.

Det er ingen motsigelser mellom 
Jesu ord og de gammeltestamentlige 
profeter. Profetene beskriver samlin
gen av «Israel», mens Jesus snakker 
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til «jødene». Den populære fabelen i 
dagens kristenhet om at dagens «jø
der» er Guds utvalgte folk, har over
hodet ingen støtte i Bibelen. Det er 
lett å la seg rive med av stemnings
bølger, men man må ikke la følelsene 
overstyre fornuften. I hele Bibelen 
er «Israel» beskrevet som Guds folk, 
og Juda var bare en tolvtedel av Is
rael. Alle de tolv stammene vil få del 
i Løftets land, hvorav Juda får sin 
lodd. Dette gjelder selvsagt bare den 
del av Israel og Juda som er gjenfødt, 
omvendt og fått del i den nye pakt. 
Legg også merke til at den nye pakt 
ikke bare gjelder Juda, men også re
sten av Israel: «Se, dager kommer, 
sier Herren, da jeg vil opprette en ny 
pakt med Israels hus og med Judas 
hus» (Jer 31,31).

Dr. Oskar Levy sier i sin bok The 
World Significance of the Russian 
Revolution (forord) at det er jødene 
selv som er opphavet til «myten om 
det utvalgte folk».

Kristendommens jødiske røtter
En annen villfarelse i dagens kris
tenhet, er at kristendommen har 
sitt opphav i «jødedommen». F.eks.: 
«Når vi snakker om kristendommen, 
må vi forstå dens jødiske røtter» 
(Douglas Jones: A Brief Introduction 
to Christianity). Denne grove villfa
relsen blir kraftig tilbakevist av jø
diske autoriteter:

«Både hos jøder og kristne finner 
man ofte den oppfatning at jøde
dommen er Bibelens religion. Dette 
er selvsagt helt galt.  . . .Jødedom-
men [judaismen] er ikke Bibelens 
religion» (Rabbi Ben Zion Bokser: 
Judaism and the Christian Predica-
ment (1967), s. 59, 159. Uthevelser 
tilføyd).

«Hjemkomsten fra Babylon og 
adopsjonen av den babylonske Tal
mud markerer slutten på hebraismen 
og begynnelsen på jødedommen» 
(Rabbi Stephen S. Wise. Uthevelser 
tilføyd).

«Jødedommen ble ikke utviklet 
i Juda.  . . .Det er helt klart at det 
var i Babylon at jødedommen først 
ble hva den var, og fremdeles er.  . . 
.Jødedommen ble utviklet i Babylon» 
(Harmsworth History of the World, 
bd. 3, s. 1781–1785. Uthevelser til
føyd).

Dagens jødiske religion sporer 
sitt opphav gjennom århundrene, 
uten avbrudd, tilbake til fariseerne» 
(The Jewish Universal Encyclopedia, 
bd. 8, s. 484. Uthevelser tilføyd). Vi 
husker hva Jesus sa om fariseerne og 
deres «menneskebud».

«Det nye testamentet er i dyp 
konflikt med jødedommens grunn-
leggende prinsipper. Det jødiske 
folk godtar den ikke som en hellig 
bok.  . . .Det nye testamentet blir 
ikke regnet som en del av Bibelen. 
Læren i Det nye testamentet er to-
talt og gjennomgripende i strid med 
jødedommens lære» (Rabbi Joachim 
Prinz i Church State and Freedom 
(1953) Uthevelser tilføyd). Klarere 
kan det vel neppe sies.

«Du vil legge merke til den store 
forskjellen mellom den jødiske og 
den kristne religion. Men dette er 
ikke alt. Vi betrakter de to religio-

nene så avvikende fra hverandre at 
den ene utelukker den andre» (Rabbi 
Moshe M. Maggal: Brev av 21. au
gust 1961. Uthevelser tilføyd).

«Jødedom er jødedom fordi den 
forkaster kristendommen, og kris
tendom er kristendom fordi den 
forkaster jødedommen. Det som 
vanligvis blir kalt jødekristen tradi-
sjon eksisterer bare i den kristnes 
eller den verdsliges fantasi. Så langt 
jødene angår, er jødedommen fullt 
ut tilstrekkelig. Kristendommen har 

ingenting å tilby dem» (Rabbi Eli
ezer Berkovits: Judaism in the Post-
Christian Era (1966), s. 80. Uthevel
ser tilføyd).

«Til denne dag er Talmud det 
sirkulerende hjerteblodet til den jø-
diske religion. Uansett hvilke skik
ker, lover eller seremonier vi hol
der, og uansett om vi er ortodokse, 
konservative reformerte eller bare 
sentimentalister, så følger vi Talmud. 
Den er vår felles lov.» (Herman 
Wouk: This is My God: The Jewish 
Way of Life (1959), S. 200. Uthevel
ser tilføyd).

«Det må gjøres helt klart at det 
er Talmud, eller for å være nøyaktig: 
Den babylonske talmud, som er den 
autoritative kilden til all praksis i 
den klassiske (og dagens ortodokse) 
jødedom, og som er grunnlaget for 
dens rettsstruktur» (professor Israel 
Shahak: Jewish History, Jewish Re-
ligion (1994), s. 27. Uthevelser til

føyd).

Staten Israel
Staten Israel ble både planlagt og oppret
tet ved list og politiske intriger. Helt fra 
begynnelsen var sionistbevegelsen, som 
begynte i slutten av det 18. årh., og som 
kulminerte med opprettelsen av staten 
Israel i 1948, politisk og ikke religiøst 
motivert. En av dem som har avslørt 
dette, er den nå avdøde kristne jøde Ben
jamin Freedman.

Der er bare «jøder» som får emigrere 
til Israel og bli israelske statsborgere. 
Det betyr at «jødene» utestenger sine 

«Dette er faktisk ’Det hellige land’»
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egne kjødelige brødre og søstre. Hvor 
faller dette inn i kristenhetens profetiske 
bilde?

Ortodokse «Jøder» tror heller ikke 
på Jesus, og det er forbudt å forkynne 
evangeliet om Jesus i dagens Israel.

Charles E. Carlson forteller at han 
under en kort tur til Israel fikk bekref
tet det han lenge var blitt fortalt — at 
staten Israel er økonomisk ruinert, ikke 
bare i mindre grad, eller rent midler
tidig, slik mange hevder, men håpløst 
ruinert, en total sosialklient under USA. 
«Israels økonomiske tilstand», forteller 
Carlson, «er en ren vits. Landets såkalte 
‘forsvarsbudsjett’ overstiger alle inntekts
kilder, dette innbefatter også milliarder 
av dollar fra amerikanske skattebetalere. 
Israel har over 200 000 kvinner og menn 
i uniform, pluss 400 000 reservestyrker 
— og dette i et land som er mindre enn 
de fleste amerikanske delstater. Dette i 
seg selv beviser at Israel ikke er en uav
hengig nasjon, men er en eller annens 
klone. Hvis ikke, ville den kollabert un
der vekten av sitt militærvesen før den 
begynte» (Charles E. Carlson: Inside the 
Gaza Strip. President Bush’s Body Lan-
guage Tells the Truth. www.whtt.org./ar
ticles/020410.htm).

Helt fra nasjonen Israel så dagens 
lys i 1948, har den levd på amerikanske 
dollar — hundrevis av milliarder. Uten 
økonomisk støtte fra USA ville den aldri 
kunnet eksistere.

Man må spørre seg selv hva dette 
har med «oppfyllelsen av profetiene» å 
gjøre. Profetiene sier ikke at «Israel» et
ter at Gud har ført dem tilbake til landet 
sitt, må leve som sosialklienter under 
andre land, ute av stand til å klare seg 
selv. Denne tilstanden har nå vart i over 
femti år. Er det slik Gud oppfyller løf
tene sine?

Til slutt en uttalelse fra Jack Bern
stein, en amerikansk jøde som emigrerte 
til Israel, men som etter å ha bodd 6½ 
år i «Løftets land», i frustrasjon vendte 
tilbake til USA.

«Amerikanerne [og andre, selvsagt], 
er blitt ledet til å tro at jødene er ‘Guds 
utvalgte folk’. Denne myten ble startet 
av en liten gruppe jøder. Noen få jødiske 
ledere hentet fram utvalgte skriftsteder 
fra Bibelen og tolket dem til å bety at 
Gud hadde utvalgt dem som sitt ‘ut
valgte folk’. Men er det ikke merkelig at 
det ikke er de religiøse jøder som hevder 
å være ‘Guds utvalgte folk’? Det er de 
ateistiske, vantro jøder som gjør krav på 
denne æren.

De som roper høyest ‘Vi er Guds 
utvalgte folk’! er sionist/marxist (ash
kenazi)jøder som av politiske årsaker 
velger jødedommen, men som ikke har 
en dråpe bibelsk jødeblod i seg.  . . .Den 
jødekristne etikk vi hører så mye om i 
USA er en stor vits — resultatet av en 
intens propagandakampanje fra sionist
hold» (Jack Bernstein: The Life of an 
American Jew in Racist Marxist Israel, s. 

15–17). Denne boken er en øyeåpner av 
format!

Det er et spørsmål om ikke kristen
heten roper enda høyere om «Guds ut
valgte folk» enn sionist/marxistjødene 
Bernstein refererer til!

Denne artikkelen er ikke rettet 
mot individuelle personer av en be
stemt tro eller avstamning. Den er 
derimot et forsøk på å oppklare en 
rekke misforståelser og begrepsfor
virringer som har fanget den kristne 
verden. Det er prinsipper, dogmer 
og teorier som er under søkelyset, 
ikke personer. La oss ha dette klart 
for oss.

Fotoklipp fra dagens Israel. . .

Modige israelere prøver å uskadeliggjøre livsfarlig palestinsk aktivist

Djerv israelsk soldat går til aksjon mot 
farlige palestinske terrorister

«Palestinerne er bare dyr som går på to bein» (tid
ligere israelsk statminister Menachem Begin i en 
tale til Knesset. Sitert i Amnon Kapeliouk: «Begin 
and the Beasts», New Statesman, 25. juni 1982.). 
Dette er selvsagt helt i tråd med Talmuds lære.

Selvsagt skal det ikke nektes for at palestinere har drevet 
terrorvirksomhet mot staten Israel, men hva var bakgrunnen? 
Israelerne har på sin side utmerket seg som provokatører i 
området helt siden 1948, da palestinerne ble jaget fra hus og 
hjem.
Når det gjelder terrorvirksomhet tar vi ikke parti verken for 
israelere, palestinere eller andre. Den slags virksomhet er 
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F
ørste del av denne artikkelen er i store trekk ba
sert på avsløringer Gregory Palast, som er journa
list for BBC, The Guardian og The Observer kom 
med under Alex Jones Radio Show, 4. mars 2002.

Gregory Palast har tidligere intervjuet Ver
densbankens tidligere sjefsøkonom Joseph E. Stiglitz, 
som delte nobelprisen i økonomi for 2001. Stiglitz ble 
sparket i 1999 fordi han ga utrykk for mild dissens over 
Verdensbankens politikk, og ble erstattet av Nicholas H. 
Stern.

Stiglitz vet definitivt hva han snakker om. Han var 
selv en framtredende insider, og var også formann for 
Den økonomiske rådgivningskomité for tidligere ameri
kansk president Bill Clinton.

Palast har via bakveien fått en bunke dokumenter fra 
Verdensbanken World Bank, (WB), Verdens Handelsor
ganisasjon (World Trade Organization, WTO) og Det 
internasjonale pengefond (International Monetary Fund, 
IMF). Disse forkortelsene vil bli brukt konsekvent. Disse 
globale instansene ble opprørt over at sensitive doku
menter var kommet på fremmede hender. Først prøvde 
de å nekte for dokumentenes ekthet, men etter at Palast 
viste dem på BBCTV, snudde de om og innrømmet at 
dokumentene var ekte, men at de ikke ønsket å kom

MAFIAEN
Via mediene har sikkert mange støtt på navn 

som Verdensbanken og Det internasjonale 

pengefond. Det er blitt skapt inntrykk av at 

disse to globale instansene er låneinstitusjo-

ner som yter økonomisk hjelp til fattige land 

i Den tredje verden. Sannheten er mer enn 

det, og mildt sagt sjokkerende

Den 
nye

verdens-
orden

mentere dem, og at de uansett ville prøve å hindre Palast 
i å slippe til i eteren. Gregory Palast har for øvrig sin 

egen webside: www.gregpalast.com. Hemmelige avtaler
Dokumentene avslørte at WB og IMF krevde at nasjo
ner, særlig i Den tredje verden, undertegnet hemmelige 
avtaler der de gikk med på å selge sine nøkkelressurser, 
og hvor de ble presset/bestukket til å sette i verk økono
miske tiltak som ville føre til landets økonomiske ruin. 
Det var i gjennomsnitt 111 punkter de måtte skrive un
der på. Hvis de impliserte nasjoner ikke ville gå med på 
slike avtaler, ville de bli avskåret fra alle internasjonale 
lån, noe som også ville bringe landene i kne. De ble med 
andre ord stilt mellom barken og veden, og begge alter
nativene var like ille for landet.

Argentina
Gregory Palast fikk bl.a. fatt i dokumenter undertegnet 
av Verdensbankens sjef, James D. Wolfensohn — doku
menter som hadde med Argentina å gjøre. Dette store 
søramerikanske landet er i dag økonomisk ruinert og i 
fullt kaos. Elendigheten begynte i 1980årene, da Argen
tina etter ordre fra IMF og WB begynte å selge unna sine 
nøkkelressurser. Dette er som om Norge skulle selge hele 
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sitt kraftnett med kraftverker og det 
hele til utenlandske interesser.

Dette førte igjen til at Argentina 
begynte å øke skattene dramatisk, 
mens nøkkelressursene nå var kom
met i hendene på IMF og WB. Bestik
kelsene fra IMF/WB fikk sveitsiske 

bankkonti til korrupte argentinske 
politikere til å svulme.

Vannforsyningen i hovedstaden 
Buenos Aires ble solgt til et ameri
kansk energiselskap ved navn Enron. 
En oljerørledning mellom Argentina 
og Chile ble også solgt til Enron, 
etter press fra en mann ved navn 

George W. Bush — i dag kjent som 
USAs president. Palast snakket med 
en argentinsk senator som fikk en te
lefon fra G.W. Bush i 1988 der Bush 
oppfordret den argentinske regjering 
til å selge landets gassrørledninger 
for en femtedel av markedsverdien. 
Hvis de ville selge for denne lave pri
sen, ville det bli en god slump tilbake 
som kunne forsvinne i politikernes 
bankkonti i Sveits, ble det antydet.

Enron
Enron gikk konkurs i begynnelsen av 
2002, en konkurs som også skapte 
overskrifter i norske aviser.

Etter at eierne av Enron hadde 
overført alle selskapets midler til an
dre stråselskaper og banker, lot glo
balistene Enron gå. Enron i seg selv 
var igjen et stråselskap for svindel 
av alle slag — også narkotikapenger. 
Selskapet sikret seg også kontrol
len over kraftverkene i England. Et 
nøkkelselskap i denne aktiviteten er 
N.M. Rothschild i London.

Venezuela
Dokumentene viser at IMF/WB 
prøvde seg på oljenasjonen Venezu
ela. Gregory Palast snakket med pre
sidenten i Venezuela, som fortalte 
hva IMF/WB prøvde seg på. De sa at 
de ville «støtte» en «overgangsregje
ring» hvis landets militærvesen sør
get for å fjerne presidenten — med 
andre ord et statskupp, betalt for av 
globalistene for å fjerne en president 
som ikke lot seg bestikke og sa nei 
til IMF/WB. Presidenten sa nei, vi vil 
heller fordoble skatten på oljeselska
pene fordi vi har mengder av olje i 
Venezuela. Vi vil dermed få alle de 
penger vi trenger til vår infrastruk
tur, og vi vil bli et svært rikt land.

Antakelig vil presidenten bli fjer
net før eller siden slik at IMF/WB 
kan begynne å tyne ut og ødelegge 
Venezuela slik de gjorde med Argen
tina, Ecuador og andre land.  «Pre
sidenten i Venezuela vil enten være 
ferdig i løpet av tre måneder, eller 
skutt», uttalte Palast. «De vil ikke til
late at han øker skattene.

Kriminell aktivitet
De kriminelle aktivitetene til WB/
IMF har pågått i årevis. Globalistene 
bestikker politikere med store be

løp til å selge eller overføre landets 
vannforsyning, jernbanenett, tele
fonselskaper, nasjonale oljeselskaper, 
bensinstasjoner, og politikerne lar 
seg bestikke til å selge disse nøkkel
ressursene i landets infrastruktur for 
en slikk og ingenting. Det er ikke 
her snakk om privatisering, det er 
regelrett tyveri. Korrupte politikere 
med fete bankkonti i Sveits stjeler 
med andre ord nøkkelressursene i 
sitt eget land og overlater dem i hen
dene på IMF/WB. «Landsforrædere» 
er et dekkende navn på slike politi
kere. Som regel skjer slike transak
sjoner via stråselskaper for IMF/WB. 
Den mektige Citibank grafset til seg 
halvparten av Argentinas nasjonale 
banker, mens British Petroleum (BP) 
karret til seg oljerørledninger i Ecua
dor. Enron var for øvrig svært glad i 
landenes ferskvannsforsyninger.

IMF har fått kontrollen over de 
store innsjøene i USA — Michigan
sjøen, Lake Superior, Huronsjøen, 
Eriesjøen, slik at IMF nå har overtatt 
kontrollen over store deler av USAs 
ferskvannsnett. Dette har til og med 
stått i avisen Chicago Tribune.

Økonomisk ruin
Hvor som helst IMF/WB manipule
rer et lands indre anliggender, ender 
landet i økonomisk ruin. De tyner 
ut landet og ødelegger økonomien 
mens de superrike globalistene blir 
enda rikere. Under dekke av «øko
nomisk hjelp» til land, spesielt i Den 
tredje verden, fører de en bevisst 
økonomisk politikk for å ruinere 
disse landene til globalistenes fordel.

Fire punkter
Gregory Palast stilte opp fire punkter 
for hvordan IMF/WB opererer for 
å bringe landene i kne og ødelegge 
folkets ressurser.

1. De sørger for å åpne kapital
markedet. Dette innebærer at lokale 
og nasjonale banker i de impliserte 
land blir solgt til utenlandske banker 
under globalistenes kontroll. Nasjo
nale nøkkelressurser som vannforsy
ning etc. blir overtatt av globalistene, 
noe som innebærer en kraftig økning 
i avgiftene. Denne overtakelsen skjer 
ved bestikking av korrupte politike
re med milliardbeløp som går inn på 
hemmelige konti i Sveits.

Joseph E. Stiglitz ble sparket fra sin 
stilling som sjefsøkonom i Verdensban

Verdensbankens nåværende sjefsøko
nom Nicholas H. Stern
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2. De sørger for å kutte budsjet
tene. Kutt budsjettene for arbeidsle
dighetstrygd, pensjonsfond, utdan
nelse, helsevesen etc. Dette er hva 
dokumentene forteller. Kutt, kutt, 
kutt, slik at landet får råd til å betale 
rentene på «lån» fra IMF/WB, med 
rentesatser fra 21–70%. Dette er åg
ring av verste sort, og IMF/WB tvang 
Argentina til å fjerne lover om ågring 
(utilbørlig rente) slik at argentinske 
banker ikke skulle regnes som låne
haier etter landets lov.

3.  Når landenes økonomi er øde
lagt, sørger de for å åpne grensene for 
fri handel, spesielt flyt av narkotika 
til ekstremt høye priser. Afghanistan 
står for over 70% av verdens heroin
produksjon, dette ga globalistene en 
årlig inntekt på rundt 500 milliarder 
dollar. Det er behørig dokumentert 
at det amerikanske etterretningsor
ganet CIA og ledende amerikanske 
politikere har vært dypt involvert i 
denne lukrative trafikken.

4. Når landet er brakt i kne og 
økonomien ødelagt, overtar globa
listene regjeringen — et slags stats
kupp, der de under et eller annet 
påskudd intervenerer og innsetter 
en «regjering» som er globalistenes 
lydige lakei. Dette er for øvrig van
lig prosedyre i USAs «ekspansjons
politikk». Afghanistan var det siste 
eksemplet på dette, og de 
videre planene er å følge 
samme taktikk i Midtøsten, 
særlig Irak og Iran, der olje
milliardene lokker.

Disse avsløringene til 
Greg Palast har som ventet 
skapt sterke reaksjoner fra 
globalistene. Verdens Han
delsorganisasjon (WTO) 
kalte det for «søppel, søp
pel, søppel». CNN uttalte: «Verdens
banken hater Palast». Det prestisje
tunge tidsskriftet Wall Street Journal, 
uttalte derimot at det var «ekstraor
dinære rapporter om Det interna
sjonale pengefond», og den tidligere 
sjefsøkonom for Verdensbanken og 
nobelprisvinner Joseph E. Stiglitz 
uttalte at avsløringene til Palast var 
«Glimrende om WTO».

IMF/WBs firepunkts «reform»
Stiglitz fortalte at IMF/WB analyse

rer hvert lands økonomi på indivi
duell basis, og at de gir statslederne 
et firepunktsprogram som er iden
tisk for alle land som blir «befølt» av 
IMF/WB.

Det første punktet i planen er pri-
vatisering, som Stiglitz i stedet kaller 
«bestikking». Han fortalte følgende: 

«Du skulle se hvordan øynene deres 
[statslederne i de forskjellige land] 
åpnet seg på vidt gap ved utsiktene 
til 10% provisjon inn på bankkonti 
i Sveits hvis de ville barbere vekk 
noen milliarder fra markedsverdien 
av de nasjonale nøkkelressursene» — 
vannforsyning, kraftforsyning, kom
munikasjon, etc.

Det andre punktet i planen er 
«liberalisering av kapital-
markedet». Dette betyr i 
teorien at kapital kan flyte 
fritt ut og inn av landet. I 
praksis, som tilfellet var 
med f.eks. Indonesia og 
Brasil, fløt pengene stort 
sett ut av landet via spe
kulanter. Landets reserver 
kan tappes i løpet av dager. 
For å lokke spekulantene 

til å sende midlene tilbake, krever 
IMF/WB at landet øker rentesatsen 
til 30%, 50% og 80%. Disse høye 
rentesatsene ødelegger eiendoms
verdien, kjører industriproduksjo
nen i senk og skraper bunnen av 
statskassene.

For landet, som nå vred seg i 
dødskrampe, var alt klart for det 
tredje skrittet, «markedsbaserte pri-
ser». Dette er bare en omskrivning 
av «øk prisene på matvarer, vannfor
syning og kraft (strøm/gass)». Stiglitz 
forteller at dette uunngåelig fører til 

«skritt tre og en halv»: «IMFopptøy
er»: Vri de siste blodsdråpene ut av 
landet. Eksempler er Indonesia, etter 
at IMF i 1998 fjernet subsidiene til 
mat og kraft til de fattige. Dermed 
eksploderte Indonesia i opptøyer og 
demonstrasjoner.

I 2000 ble det opptøyer i Ecua
dor etter at WB hadde økt prisene 
på husholdningsgass. Hemmelige 
rapporter viser at planen om å gjøre 
dollaren til nasjonalvaluta i Ecuador, 
presset 51% av befolkningen under 
fattigdomsgrensen

I 2001 ble det opptøyer i Bolivia 
etter at globalistene hadde økt avgif
tene på ferskvannsforsyningen.

IMF/WB har et fint uttrykk for et 
land som er eksplodert i en bølge av 
opptøyer: «Sosial uro».

«IMFopptøyer», som stort sett 
besto av fredelige demonstrasjoner, 
ble møtt med kuler, stridsvogner og 
tåregass. Dette førte til panikkartet 
kapitalflukt og regjeringskollaps. 
Globalistene kan dermed som grib
ber plukke det som er igjen på bena 
— de gjenværende ressursene — til 
spottpriser.

Nå kommer det fjerde skrittet: 
«Strategi for å redusere fattigdom-
men». Nøkkelordet her er «fri han
del», og med det menes fri handel 
etter WTOs og WBs strenge regler. I 
praksis er dette en enveisskjørt stra
tegi som undergraver demokratiet, 
øker fattigdommen og beriker de al
lerede superrike globalister.

IMF/WTOstrategiene har hele 
tiden slått feil og lagt det ene landet 
etter det andre i økonomisk/politisk 
kollaps. Hver gang strategien slo feil, 
har IMF/WB krevd enda bredere 
frihandelspolitikk. Stiglitz sammen
ligner dette med middelalderens åre
latere. Når pasienten døde, kom de 
bare med denne kommentaren: «Vel, 
vi stoppet årelatingen for tidlig. Det 
var enda litt blod igjen i pasienten.» 
Og Gregory Palast kommenterte som 
avslutning på intervjuet med Joseph 
E. Stiglitz at løsningen var å fjerne 
blodsugerne.

Andre land
De følgende opplysninger er i store 
trekk basert på artikkelen «The In-
ternational Monetary Fund and the 

Logoen til Det internasjonale penge

Logoen til Ver
densbanken
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Yugoslav Elections» av Michel Chos
sudovsky og Jared Israel. Artikkelen 
kom på trykk i en rekke aviser i ver
den, bl.a. det svenske Aftonbladet 
(forkortet). Det ble også lest flere 
ganger i sin helhet på jugoslavisk TV. 
Opplysningene i dette manuskriptet 
bare bekrefter avsløringene til Jo
seph Stiglitz og Gregory Palast, og 
kaster videre lys over de kriminelle 
aktivitetene til IMF/WB.

Russland
I samarbeid med Den amerikanske 
finansforvaltning manipulerte IMF 
de russiske valgene. Den amerikan
ske finansforvaltning eier 51% av 
IMF.

De samme globalistene karret til 
seg omtrent alle nøkkelressursene i 
Russland, noe som førte til at landets 
nasjonalproduksjon ble halvert, med 
påfølgende depresjon og hungers
nød.

I 1992, det første året «refor
mene» til IMF/WB var i sving, stupte 
lønningene i Russland med 86%..

Jugoslavia
Den jugoslaviske gruppen G17 gir 
utad skinn av å være selvstendig og 
jugoslavorientert. Sannheten er at 
G17 er finansiert av globalistene 
via den amerikanske organisasjon 
«Center for International Private 
Enterprise» (CIPE), som igjen er til
knyttet «The National Endowment 
for Democracy», som ikke har noen 
verdens ting å gjøre med demokrati. 
Organet ble opprettet i 1983 ved at 
CIA bestakk intellektuelle og andre 
ledende skikkelser for å opprette en 
frontorganisasjon som skulle sette 
amerikansk politikk ut i livet. Denne 
organisasjonen ble planlagt av Allen 
Weinstein.

G17 er et nettverk i regi av IMF/
WB for å tvinge politikken sin på Ju
goslavia, mens de prøver å gi skinn 
av at G17 er et rent jugoslavisk 
foretak.

Tre av de ledende medlemmer av 
G17 er også tilknyttet IMF og WB. 
G17 koordinatoren professor Vese
lin Vukotic, som også var tilknyttet 
WB, ledet arbeidet med å innføre 
WBprogrammet i Jugoslavia i 1989–
1990 — et program som ødela Jugo
slavias økonomi og la grunnlaget for 

den senere oppløsningen av landet.
Globalistene plukket omhyggelig 

ut nasjonale selskaper for avvikling 
eller konkurs. Selskapene ble tvun
get til å imøtekomme helt umulige 
krav. Dermed kunne WB orkestrere 
en avvikling av 50% av industrien i 
Jugoslavia. Dataene fra WB viser at i 
tidsrommet januar 1989 til septem
ber 1990 ble 1100 industribedrifter 
utslettet. Dermed steg arbeidsledig
heten, og sosiale programmer kol
laberte.
I Kosovo ble de rike gruveområdene 
i Trepca «overtatt» av utenlandske 
globalistspekulanter som George 
Soros og andre. Det er nemlig kom
met globalistene for øre at Balkan 
er svært rikt på verdifulle mineraler. 
Ikke merkelig at de satte i gang krig 
i området for å få kontrollen over 
disse ressursene — etter samme tak
tikk som krigen i Afghanistan og den 
planlagte krig mot Iran/Irak.

Ukraina
Ukraina er også et eksempel på hva 
som skjer når IMF/WB overtar et 
land — det ender med sosial og øko
nomisk katastrofe. Landet blir rent 
i senk, mens globalistene sitter med 
profitten.

Ødeleggelsen av Ukraina begynte 
i 1994, da den ukrainske statsmi
nisteren Vitali Masol undertegnet 
en avtale med IMF. Det samme året 
begynte «reformprogrammet» til 
IMF, som beordret den ukrainske 
regjering til å oppheve statskontrol
len over valutakursene. Dermed kol
laberte den ukrainske valutaen, og 
prisene på matvarer og andre nød
vendigheter skjøt dramatisk til værs. 
Brødprisene steg med 300% over 
natten, det samme gjorde strømpri
sene med 600%, offentlig transport 
med 900% etc. Befolkningen ble 
tvunget til å handle til «dollarpri
ser». Lønningene falt til mindre enn 
ti dollar i måneden. Kreditten ble 
låst, og med skyhøye strømpriser og 
ingen kreditt, ble Ukrainas industri 
rent i senk.

Nå strømmet internasjonale spe
kulanter til landet som gribber og 
haier for å gjø seg.

I november samme år (1994) 
sendte WB sine «forhandlere» til 
Ukraina for å gi «videre råd» til re

gjeringen. Dermed ble restriksjone
ne på Ukrainas kornmarked fjernet, 
og USA dumpet store mengder av 
sitt eget kornoverskudd på Ukraina. 
Konsekvensene ble at Ukraina, som 
tidligere var korneksportør, nå måt
te tigge EU og USA om humanitær 
støtte. Ukraina, «Russlands korn
kammer», er nå et sultende protek
torat under USA og Tyskland, takket 
være «programmet» til IMF/WB.

Bulgaria
Dr. Zeliko Bogetic er et annet pro
minent medlem av G17. Han har 
også en nøkkelposisjon i IMF. I 
årene 1994–1996 deltok Dr. Boge
tic i et «strukturjusteringsprogram» 
(SAP) på vegne av IMF. Følgelig ble 
sosiale goder, priskontroll, samt sub
sidier på mat,bolig og helsetjenester 
fjernet — med den følge at Bulgarias 
befolkning ble styrtet ut i fattigdom, 
nød, lidelser og elendighet. i 1997 
var alderstrygden redusert til to dol
lar (ca. 18 kr) pr. måned. Til og med 
WB innrømmer at 90% av Bulgarias 
befolkning nå lever under fattig
grensen.

Peru
Historien forteller at hvis et land 
IMF/WB har fått nakkegrepet på, 
ikke vil innrette seg etter direktive
ne, er konsekvensene fatale. Peru er 
et eksempel på dette.

Under president Alan Garcia 
(1985–1990) nektet landet å følge 
enkelte av direktivene til IMF, bl.a. 
vedtok regjeringen å betale lavere 
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rente til IMF enn denne hadde be
stemt. Konsekvensene av denne 
«ulydigheten» ble fatal. Peru ble øy
eblikkelig stilt på IMFs svarteliste. 
Dette skadet landets utenrikshandel 
og økonomi. Under valgene i 1990 
var følgelig Peru i vanskeligheter, og 
folket ønsket en forandring. Dermed 
dukker globalistenes lakei professor 
Alberto Fujimori inn på scenen og 
vinner valget takket være godt betalt 
propagandaapparat av IMF/WB. Da 
Fujimori hadde satt seg i president
stolen ga han straks etter for kravene 
til IMF/WB og satte i gang det mest 
fatale «reformprogram» i Sørame
rikas historie. Peru ble kjørt i senk. 
På ett døgn steg brødprisen med 
1150%, og drivstoffprisen økte med 
2986%.Dette førte til at folk ikke 
lenger hadde råd til å koke drikke
vannet, og det brøt ut koleraepide
mier. På noen få måneder hadde løn
ningene falt til 7,5 dollar pr. måned 
— akkurat nok til to hamburgere og 
en Cola på McDonald’s. Året etter 
hadde levestandarden sunket 85% 
sammenlignet med 1970årene. Og 
dette var bare begynnelsen til ti års 
IMF«reformer» i Peru.

Colombia
Colombia er et annet søramerikansk 
land som også er brakt i kne under 
IMF/WB. Landet ble tvunget til å 
«privatisere» en rekke industrier og 
offentlige tjenester, fjerne subsidier, 
øke avgiftene på de offentlige tjenes
tene, øke rentesatsene, innskrenke 
den offentlige sektor etc. Arbeidsle
digheten er nå kommet opp i 60%.

Sammendrag
Her er virksomheten til IMF/WB i et 
nøtteskall.

Først tvinger de regjeringene til å av
skaffe alle sosiale goder — subsidier på 
mat, husleie, offentlig transport, helse
tjenester etc. Deretter tvinger de firmaer, 
både private og offentlige, til konkurs. 
Disse konkursrammede firmaene blir 
deretter overtatt til spottpriser av en li
ten gruppe innflytelsesrike spekulanter 
og andre utenlandske interesser. Dette 
kalles «privatisering via likvidasjon». 
Globalistene drev denne praksisen i stor 
stil på Balkan og Østeuropa.

Når de har rent landet i senk og 
plukket med seg det som er, sørger de 

for at regjeringen kollaberer, og de sør
ger videre for å innsette en regjering som 
er deres lakei — gjerne folk som allerede 
har arbeidet for IMF/WB.

På denne måten blir de rammede lan
dene ikke annet enn provinser/protekto
rater under globalistene, og dette er da 
et viktig ledd i Den nye verdensorden.

Store deler av Asia er nå under kon
troll av IMF/WB, det samme gjelder 
Søramerika. Afrika er så godt som totalt 
under globalistenes kontroll. Russland, 
Ukraina, Tyrkia og Østeuropa med Bal
kan er brakt på knærne av IMF/WBs 
«reformer».

Hva med Norge?
Etter alle opplysningene om hvordan 
IMF/WB og globalistene bak disse in
stansene har et våkent øye for viktige 
naturressurser og andre verdier i de 
forskjellige land, og hvordan de mani
pulerer fram et regelrett røveri av lan
denes nøkkelressurser, er det nå et åpent 
spørsmål om hva norske myndigheter 
har gjort/gjør bak ryggen på landets bor
gere med Norges nøkkelressurs nr. 1: 
Oljefeltene på norsk kontinentalsokkel 
i Nordsjøen. Spørsmålet er hvem som 
egentlig beriker seg på folkets eiendom. 
Det er nemlig slik at det er borgerne som 
eier naturressursene i sine hjemland, og 
ikke en håndfull personer i regjeringer 
som bak retorikkens maske opptrer som 
smurte lakeier for nådeløse globalister. 
Dette burde være selvinnlysende. De fol
kevalgte styresmakter skal i prinsippet 
være folkets tjenere og betrodde forval
tere, og ikke dets ransmenn og utsugere.

Det norske folk bør forlange at Det 
norske petroleumsfond («Oljefondet») 
og regjeringens disposisjon av oljemilli
ardene — borgernes penger — blir stilt 
under offentlig gransking for å bringe 
klarhet i hvor pengene tar veien, og 
hvorfor regjeringen har god råd når det 
gjelder å pumpe milliarder ut av landet, 
mens lavtlønnede og svakerestilte grup
per i samfunnet må streike og kjempe 
for noen lusekroner ekstra — som regel 
uten at aksjonene fører fram. Da har re
gjeringen plutselig «ikke råd», men må ta 
fram sparekniven.

Oljenasjonen Norge, som er verdens 
nest største eksportør av råolje, «har 
ikke råd» til å gi verdige leveforhold for 
landets svakerestilte grupper, og er ikke 
villige til å betale arbeideren hans lønn, 
mens regjeringsmedlemmer og pam
per bevilger seg selv lønnspåslag som 
nærmest tilsvarer en hel årslønn for en 
lavtlønnsgruppe. Et rimelig lønnspåslag 
til lavtlønnede grupper vil derimot etter 
politikernes oppfatning «bringe landet i 
senk». Regjeringen bevilger seg selv 100 
000 kroner ekstra i året til «representa

sjonsklær», mens desperate forsøk fra 
trofaste slitere som holder samfunnshju
lene i gang for å få noen kroner ekstra 
blir avspist med tvungen lønnsnemd!
Det er på tide å stille spørsmål om  glo
balistene har lagt sin klamme hånd over 
Norge, og hvor de etter sigende store 
rikdommene i Nordsjøen tar veien! I 
den rike, vestlige verden ligger Norge i 
teten som avgiftsland, og det blir bare 
verre. Dette er et symptom på at landet 
er utsatt for parasittangrep fra ulykkes
bringende, globale krefter.

Kan vi forvente at Norges naturrik
dommer i Nordsjøen unngår globaliste
nes våkne, grådige blikk? Selvsagt ikke. 
Der de lukter penger, baner de seg vei 
med forskjellige virkemidler. Og penger 
gir makt — makt til de kommende ver
densherskere.

Tegn i tiden
De rådende forhold er et klart tegn i ti
den: «Og nå, dere rike! Gråt og klag over 
all den ulykke som kommer over dere! 
Rikdommen deres er råtnet, og klærne 
deres er blitt møllspiste. Deres gull og 
sølv er rustet bort, og rusten på det skal 
bli et vitnesbyrd mot dere, og den skal 
fortære deres kjød som ild. Dere har 
samlet skatter i de siste dager! Se, lønnen 
dere har holdt tilbake fra arbeiderne som 
har skåret åkrene deres, roper høyt, og 
ropene fra høstfolkene er nådd fram 
til Herren Sebaots ører. Dere har 
levd i overdådighet og overflod på 
jorden. Dere har gjødd deres hjerter 
på slaktedagen» (Jak 5,1–5).

Som vi har lest, spådde Greg 
Palast under Alex Jones Show 

den 4. mars i år, at presidenten 
i Venezuela trolig ville være fer
dig i løpet av tre måneder fordi 
han sa nei til WMF/WB.

Det er ikke gått fullt halvan
nen måned, og nå (12. april) kan 
vi lese i nyhetene at Venezuelas 
president Hugo Chavez er styr
tet etter press fra Det militære, 
og at landets væpnede styrker 
har overtatt makten.

Med den bakgrunnskunn
skap vi nå har, er det ikke van
skelig å forstå hvordan dette 
henger sammen.

Heldigvis grep folket inn og   
fikk gjeninsatt presidenten — til 
forargelse for globalistene.

FINIS


