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Slik var Hitlers hemmelige
dopmisbruk
** Ruset seg på «Breaking Bad»-dop 
** Rapport: Tok 74 ulike medikamenter

HØY HITLER:  Nazi-diktatoren Adolf Hitler under en massedemonstrasjon.

Denne saken handler om:

I et 47 sider langt hemmeligstemplet dokument
avsløres det at Adolf Hitler de siste dagene i bunkeren
tok «Breaking Bad»-dop.

Hitler var i likhet med Breaking Bad-Walters narkokunder en junkie.
Dette kommer frem i en 47-siders lang rapport publisert av «American
Military Intelligence».

Organisasjonen består av etterretningsfolk, som gjennom sitt virke i 
militæret, har jobbet for å ivareta USAs sikkerhet. En av deres
hovedoppgaver er å skrive artikler av nasjonal interesse i tidsskriftet
American Intelligence Journal.

På bakgrunn av rapporten har National Geographic laget en dokumentar,
som viser Hitler og hans regelmessige misbruk av det livsfarlige stoffet
metamfetamin.

Heftig pillecocktail

Av SOFIA STORHAUG 
12.10.2014 15:09 - oppdatert 12.10.2014 16:07

http://www.nmia.org/?page=AboutNMIA
http://www.natgeotv.com/uk/nazi-underworld/videos/high-hitler
http://www.vg.no/profil/32866/
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 Historie og arkeologi

KRITIKERROST SERIE: Bryan Cranston (t.v) spiller
rollen som Walter White.Her med partner-in-crime:
Jesse Pinkman, som spilles av Aaron Paul

Metamfetamin er et verdens mest fryktede rusmidler. Det er
også et dop som brukes  hyppig i  TV-serien «Breaking Bad».
Her er det karakteren Walter White (Bryan Cranston), som
produserer og selger stoffet for å sikre familien økonomisk.

Nå viser det seg at også Hitler var tilhenger av det
fryktinngytende dopet.

Den 47-sider lange rapporten avslører at Hitler, som også var
notorisk hypokonder, tok hele 74 ulike medikamenter
inkludert metamfetamin. 

Professor i historie ved Universitetet i Oslo Øystein Sørensen,
er ikke overrasket.

– Det forundrer meg ikke. Det er velkjent at
denne kvakksalveren hans, legen Dr. Morell, ga
han veldig mye rart, sier Sørensen til VG.

Holdt to timers monolog
 Ifølge rapporten var dopet også ofte brukt
blant soldater under andre verdenskrig. Mye
fordi det skulle hjelpe mot utmattelse.

Der Führer skal ha tatt dopet før et møte med
Mussolini sommeren 1943. Her skal Hitler ha
snakket sammenhengende i to timer. Hitler fikk totalt ni injeksjoner av et dop kalt
Vitamultin, som inneholder metamfetamin, de siste dagene i bunkeren. 

Dokumentene avsanner også flere rykter. Ryktene om at Hitler var homofil og at han
bare hadde én testikkel er ifølge amerikansk etterretning ikke sant. Dette blir verifisert i
Hitlers medisinske journaler og i intervjuer med hans private doktor, Dr. Theodor
Morell.  

Sistnevnte var beryktet for sin hyppige utskrivning av resepter til pasienter. Hitler var
intet unntak.

Beryktet lege
Dokumentet har listet opp en rekke medikamenter som Hitler misbrukte, og ifølge
rapporten skal disse ha vært følgende:

Mutaflor: Et medikament mot magesmerter.  Eukodal: Et morfinbasert dop. Testosteron-
boostere: Stimulerer kroppens egenproduksjon av testosteron samt bedrer restitusjonen.
Pervitin: En pille som inneholdt metamfetamin. Coramine og Cardiazol: Kunstig
stimulerende midler, og ulike beroligende midler. 

Bill Panagopoulos, en amerikansk samler, som oppdaget saksdokumentene «American
Military Intelligence» har vært igjennom, kaller Dr. Morell en kvakksalver og en
svindler.

– Han skulle aldri ha praktisert medisin noe annet sted enn en dyreklinikk, fortalte
Panagopoulos.

Vil du starte dagen med en oppsummering av de viktigste nyhetene? Klikk her for å få VGs nyhetsbrev på epost hver morgen!

Fakta om metamfetamin

Gir sterkere og raskere rus enn
vanlig amfetamin.
Er sterkt vanedannende.
Det kan sniffes, drikkes,
injiseres og røykes.
Metamfetaminen som selges på
gaten i Oslo er ikke såkalt
«crystal meth» eller «ice», kjent
for å være spesielt ren.
Narkotikastatistikken for første
halvår 2012 viser at det siden
2003 aldri er blitt gjort så mange
beslag av amfetamin og
metamfetamin.
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