
Sveriges Regering och deras medlöpare kommer inte undan 

verkligheten och sanningen! – Corona bedrägeriet/Brott mot 

mänskligheten och nationen Sveriges medborgare 

Detta förtiger Media och regeringen med flera. Scrolla ner så kan du hämta 

SCBs statistik och följa utvecklingen av totalt antal döda, som är det mått som 

avgör om vi haft/har en pandemi eller ej och som skall ställas i relation till de 

av politikerna beslutade åtgärderna och Medias rapportering. 

 

Skrivelse till Folkhälsomyndigheten och Socialdepartementet 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA 

MEDBORGARE 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, 
Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION 
VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA 
VETENSKAPS AKADEMIN, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt 
riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av 
denna skrivelse 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och 

myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär 
dagboksblad med vändande e-post 

2020-11-18 

Bästa Stefan Löfven, minister Lena Hallengren, regeringen, riksdagen, 

socialstyrelsen, folkhälsomyndigheten, Åklagarmyndigheten i 

Sverige(huvudkontoret), Sveriges alla regioner(fd landsting), SVT/SR och riksmedia, 

förhoppningsvis förstår ni alla att er främsta uppgift är att tjäna och betjäna nationen 

Sveriges medborgare/era uppdragsgivare 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges 

medborgare, globalt MEDICAL TYRANNY & CRIME AGAINST HUMANITY! 

 

Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar med fler än åtta deltagare 

Björn Hammarskjöld 2020-11-18 om regeringsförslaget, sprid vidare i alla dina 

nätverk, citerar lösryckta delar ur skrivelsen, citat 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/17/sveriges-regering-och-deras-medlopare-kommer-inte-undan-verkligheten-och-sanningen-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/17/sveriges-regering-och-deras-medlopare-kommer-inte-undan-verkligheten-och-sanningen-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/17/sveriges-regering-och-deras-medlopare-kommer-inte-undan-verkligheten-och-sanningen-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare/


Remissvar diarienummer Ju2020/04130 Björn Hammarskjöld 

Sammanfattningsvis så är regeringsförslaget med diarienummer 

Ju2020/04130 ett illa genomtänkt förslag som strider mot våra grundlagars 

rättigheter och även mot EU-rätten samt saknar helt vetenskaplig förankring. 

Förslaget ska omedelbart förpassa till papperskorgen. Låt oss se tiden an och 

följ FHM:s råd om fysisk distansering (1 m avstånd ansikte mot ansikte, i 

övrigt, sida vid sida, rygg mot ansikte eller rygg mot rygg saknas skäl till fysisk 

distansering) samt god handhygien.  

Östervåla 2020-11-18 

Björn Hammarskjöld 

Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi 

F.d. överläkare i pediatrik 

Filosofie licentiat i biokemi 

Virolog och molekylärbiolog 

Edmund Burke once wrote: “The only thing necessary for the triumph of evil is 

for good men to do nothing.”  

Slut citat 

 

Citat 

Remissvar diarienummer Ju2020/04130 Björn Hammarskjöld 

Från: Björn Hammarskjöld [mailto:bjorn@hammarskjold.nu]  

Skickat: den 18 november 2020 02:27 

Till: ju.remissvar@regeringskansliet.se 

Kopia: ju.L4@regeringskansliet.se 

Ämne: Remissvar diarienummer Ju2020/04130 Björn Hammarskjöld 

Bästa Justitiedepartementet! 

Tack för remissen med diarienummer Ju2020/04130. 

Remissförslaget synes vara intressant men strider mot Regeringsformens (RF) 2 
kapitel 1, 2. 3, 5, 6, 7, 8 §§ . Dessutom saknar det vetenskap bakom de tomma orden 
varför riksdagen kommer att begå grundlagsbrott mot RF 2:19 om lagförslaget skulle 
antas. 

Vänligen se bifogade remissvar 
Vänligen 

Björn Hammarskjöld 

Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi 



F.d. överläkare i pediatrik 

Filosofie licentiat i biokemi 

Virolog och molekylärbiolog 

Slut citat. Du läser hela skrivelsen, se de bifogade pdf filerna; förbud mot 

att……, och Remissvar…. 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges 

medborgare 

Publicerat 2020-11-18 

BJÖRN HAMMARSKJÖLD: Om: "Förbud mot att hålla allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta 

deltagare" -  Förslaget ska omedelbart förpassa till papperskorgen.  

Remissvar diarienummer Ju2020/04130 Björn Hammarskjöld 

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk om regeringsförslaget, fullständigt 

vansinnet som regeringsförslaget innebär, vilket ska stoppas av nationen 

Sveriges medborgare, som uppenbart är utsatta för Corona bedrägeriet/Brott 

mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare 

 

Läs mera här och sprid vidare i alla dina nätverk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/18/bjorn-hammarskjold-om-forbud-mot-att-halla-

allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar-med-fler-an-atta-deltagare-forslaget-

ska-omedelbart-forpassa-till-papperskorgen-remissvar-di/ 

 

Måste ses och spridas vidare i alla dina nätverk 

”German Lawyer Sues The World Over Coronavirus” Must see 

interview whit dr Reiner Fuellmich about CORONA FRAUD and 

CRIME AGAINST HUMANITY 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/16/german-lawyer-sues-the-world-over-

coronavirus-must-see-interview-whit-dr-reiner-fuellmich-about-corona-fraud-and-crime-

against-humanity/ 

 

 

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/18/bjorn-hammarskjold-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar-med-fler-an-atta-deltagare-forslaget-ska-omedelbart-forpassa-till-papperskorgen-remissvar-di/
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http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/18/bjorn-hammarskjold-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar-med-fler-an-atta-deltagare-forslaget-ska-omedelbart-forpassa-till-papperskorgen-remissvar-di/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/16/german-lawyer-sues-the-world-over-coronavirus-must-see-interview-whit-dr-reiner-fuellmich-about-corona-fraud-and-crime-against-humanity/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/16/german-lawyer-sues-the-world-over-coronavirus-must-see-interview-whit-dr-reiner-fuellmich-about-corona-fraud-and-crime-against-humanity/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/16/german-lawyer-sues-the-world-over-coronavirus-must-see-interview-whit-dr-reiner-fuellmich-about-corona-fraud-and-crime-against-humanity/


CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH 

NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE 

 

 

 

Detta förtiger Media och regeringen med flera. Scrolla ner så kan du hämta 

SCBs statistik och följa utvecklingen av totalt antal döda, som är det mått som 

avgör om vi haft/har en pandemi eller ej och som skall ställas i relation till de 

av politikerna beslutade åtgärderna och Medias rapportering. 

 

 

Kalle Hellberg delger i massutskick, sprid vidare i alla dina nätverk, citat 

Här kan du själv kolla bluffen med covid-19 

Från: Kalle Hellberg [mailto:kalle@maxicom.se]  

Skickat: den 17 november 2020 19:05 

Till: Kalle Hellberg 

Ämne: Här kan du själv kolla bluffen med covid-19 

Här kommer mera. Notera att Svininfluensan 2009, ledde till ett trendbrott i statistiken 

över döda i Sverige - neråt …. 

Sammanställningen är gjord av Patrik Holmqvist från Cui Bono i vår diskussion på 

FB. 

MVH 

Lasse W 

 



 

Hej 

Detta förtiger Media och regeringen med flera. Scrolla ner så kan du hämta 

SCBs statistik och följa utvecklingen av totalt antal döda, som är det mått som 

avgör om vi haft/har en pandemi eller ej och som skall ställas i relation till de 

av politikerna beslutade åtgärderna och Medias rapportering. 

https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/an-syns-inte-smittspridningen-i-hostens-

dodsstatistik/?fbclid=IwAR1UWdRrDiVfoapvDeWnBV08VZ8ayJTrwGcoNwkA8i37y2jYFz57-7xhu9M 

Med vänlig hälsning 

Lasse W 

Slut citat 

Publicerat även här 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/18/kalle-hellberg-atal-ar-vackt-av-tyska-

advokaten-reiner-fuellmich-hjalp-till-att-sprida-vidare-i-alla-dina-natverk-mycket-viktig-

information-till-alla-nationen-sveriges-medborgare/ 

https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/an-syns-inte-smittspridningen-i-hostens-dodsstatistik/?fbclid=IwAR1UWdRrDiVfoapvDeWnBV08VZ8ayJTrwGcoNwkA8i37y2jYFz57-7xhu9M
https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/an-syns-inte-smittspridningen-i-hostens-dodsstatistik/?fbclid=IwAR1UWdRrDiVfoapvDeWnBV08VZ8ayJTrwGcoNwkA8i37y2jYFz57-7xhu9M
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/18/kalle-hellberg-atal-ar-vackt-av-tyska-advokaten-reiner-fuellmich-hjalp-till-att-sprida-vidare-i-alla-dina-natverk-mycket-viktig-information-till-alla-nationen-sveriges-medborgare/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/18/kalle-hellberg-atal-ar-vackt-av-tyska-advokaten-reiner-fuellmich-hjalp-till-att-sprida-vidare-i-alla-dina-natverk-mycket-viktig-information-till-alla-nationen-sveriges-medborgare/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/18/kalle-hellberg-atal-ar-vackt-av-tyska-advokaten-reiner-fuellmich-hjalp-till-att-sprida-vidare-i-alla-dina-natverk-mycket-viktig-information-till-alla-nationen-sveriges-medborgare/


Kalle Hellberg delger i massutskick, sprid vidare i alla dina nätverk, citat 

Åtal är väckt av Tyska advokaten Reiner Fuellmich 

Från: Kalle Hellberg [mailto:kalle@maxicom.se]  

Skickat: den 17 november 2020 18:57 

Till: Kalle Hellberg 

Ämne: Åtal är väckt av Tyska advokaten Reiner Fuellmich 

Det är väckt åtal mot bedrägeriet. 

Svenska media, Regering och Myndigheter är informerade. 
 
Det har bedrivits ett omfattande bedrägeri med PCR metod för att diagnosticera en 
infektion av virus. PCR metoden kan inte får inte och ska inte användas som metod 
för att bestämma om en människa har en virusinfektion.  
 

Trots att myndigheter och regeringen vet om detta bedrägeri. Så 

fortsätter de att använda metoden. 

 
Detta måste betecknas som bedrägeri då 95% av tester med denna metod ger 
ett otillförlitligt svar. Metoden kan inte avgöra om en människa bär på infektion. 

 

Det enda rimliga som kan dras som slutsats av att metoden används 

är till att skrämma upp folk för ett virus som inte är mer farligt eller 

mer omfattande än en vanlig säsongs influensa.  

 
Det betecknas som ett bedrägeri mot mänskligheten. När fler har dött, tagit 
skada av masker, begått självmord, mist sina arbeten, fått gå från hus och hem, 
fått sina företag och sitt privatliv förstört av drakoniska åtgärder till ingen 
nytta. För ett influensavirus där 99,98% överlever.  
Det är större risk att dö av nästan varje annan orsak. 

 

Varför tror folket på en Regering och myndigheter som vill låsa in 

folket och få dem att inte umgås och träffa varandra för att inte dö. 

När risken är större att dö av nästan alla andra orsaker?  

Det finns ingen logik i det. Därför är detta ett bedrägeri. Och ansvariga kommer 
att ställas till svars för detta.  

 

Dessutom har tusentals äldre fått sätta livet till i palliativ vård, pga 

otillförlitliga värdelösa tester. Det är det allvarligaste brottet som 

följd av den bedrägliga PCR metoden.  

 
 
 
 
 
 
 



Om detta bedrägeri är följande informerade. 
 

SVT 

Folkhälsomyndigheten  

Åklagarnyndigheten 

Socialstyrelsen 

Forskare på Umeå universitet 

 

Tusentals läkare och experter är eniga om att detta inte är en 

pandemi utan ett PCR test bedrägeri.  

 
Med felaktiga testmetoder har myndigheter samarbetat för att få folk 
diagnosticerade med en metod som inte är godkänd och som är obrukbar till 
att bestämma om en människa har en infektion eller inte.  
 

De har dessutom fifflat med döds attester där upp till 98% av fallen 

som betecknats av detta virus som dödsorsak egentligen har dött av 

andra orsaker.  

 
Fler har inte dött detta år än tidigare år i Sverige.  
 
Dessutom är de allra flesta fallen av de som diagnosticerats som positiva för detta 
virus helt felaktiga. Att de påstår att folk är bärare och smittsamma eller sjuka trots att 
de inte har symptom är också ren lögn, vilket experterna är eniga om.  
 
Sammantaget kan detta inte betecknas annat än som ett bedrägeri av myndigheter 
och media mot befolkningen. Och åtalet är rubricerat brott mot mänskligheten. 
 
Lyssna på den Tyska advokaten som leder stämningen mot bedrägeriet.  

 
https://www.bitchute.com/video/N0k4e7hOIVwB/ 

Slut citat, sprid vidare i alla dina nätverk 

Publicerat även här 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/18/kalle-hellberg-atal-ar-vackt-av-tyska-

advokaten-reiner-fuellmich-hjalp-till-att-sprida-vidare-i-alla-dina-natverk-mycket-viktig-

information-till-alla-nationen-sveriges-medborgare/ 

 

 

 

 

 

https://www.bitchute.com/video/N0k4e7hOIVwB/
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http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/18/kalle-hellberg-atal-ar-vackt-av-tyska-advokaten-reiner-fuellmich-hjalp-till-att-sprida-vidare-i-alla-dina-natverk-mycket-viktig-information-till-alla-nationen-sveriges-medborgare/


Publicerat 2020-11-17 World Wide av Mike Adams, måste läsas och ses, citat 

Trump attorney Sidney Powell declares the Kraken was already 

RELEASED… and the results are just beginning to emerge 

https://www.naturalnews.com/2020-11-17-trump-attorney-sidney-powell-declares-kraken-

released.html 

 

MEDICAL TERRORISM/MEDICAL TYRANNY 

VACCIN VANSINNET/MISSA INTE/SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK 

The Health Ranger Report Daily News Update Nov. 16, 2020 

https://www.brighteon.com/48a27436-bc2b-4061-9dcd-7e76ab2acf5d 

 

Måste ses och spridas vidare i alla dina nätverk, om Corona 

bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, 

publicerat 2020-11-17, se videon och läs undertexten, ca 50 minuter, citat 

World Freedom Alliance: Stockholm 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/17/world-freedom-alliance-stockholm-must-see-

about-corona-fraudcrimes-against-humanity-publ-2020-11-17/ 

 

 

2020-11-17 

Åklagarmyndigheten i Sverige huvudkontoret känner till om Corona 

bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges 

medborgare, vad kommer dessa att göra? 

Lyssna och läs undertexten till dagens inspelade samtal med chefsadministratören 
Åse Magnussen, huvudkontoret, Åklagarmyndigheten i Sverige, som mycket väl 
känner till om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges 
medborgare, de får nämligen massutskicken från Ulf Bittner. 

 

 

 

 

https://www.naturalnews.com/2020-11-17-trump-attorney-sidney-powell-declares-kraken-released.html
https://www.naturalnews.com/2020-11-17-trump-attorney-sidney-powell-declares-kraken-released.html
https://www.brighteon.com/48a27436-bc2b-4061-9dcd-7e76ab2acf5d
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/17/world-freedom-alliance-stockholm-must-see-about-corona-fraudcrimes-against-humanity-publ-2020-11-17/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/17/world-freedom-alliance-stockholm-must-see-about-corona-fraudcrimes-against-humanity-publ-2020-11-17/


 SVERIGE GRANSKAS 

Chefsadministratör huvudkontoret Åse Magnussen 

Åklagarmyndigheten Sverige CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT 

MÄNSKLIGHETEN 2020 11 17 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/chefsadministr-hk-aklagarmyndigheten-sverige-corona-

bedragerietbrott-mot-manskligheten-2020-11-17 

 

Också publicerat här 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/17/sverige-granskas-chefsadministr-ase-

magnussen-hk-aklagarmyndigheten-sverige-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-2020-

11-17/ 

Dagens massutskick(2020-11-17) som nu är bekräftat mottaget av 
chefsadministratören Åse Magnussen återfinner du här 

Sveriges Regering och deras medlöpare kommer inte undan 

verkligheten och sanningen! – Corona bedrägeriet/Brott mot 

mänskligheten och nationen Sveriges medborgare 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/17/sveriges-regering-och-deras-medlopare-

kommer-inte-undan-verkligheten-och-sanningen-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-

och-nationen-sveriges-medborgare/ 

http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2020/11/TILL-ER-ALLA-GODA-
SVENSKA-MEDBORGARE-2020-11-17-AA.pdf 

Fullständiga kontakt uppgifter till Åse Magnussen 

Åse Magnussen 010 562 50 06 chefsadministratör, huvudkontoret, 

Åklagarmyndigheten i Sverige 

ase.magnussen@aklagare.se  registrator@aklagare.se  

 
 
Citat 

Skrivelse till Folkhälsomyndigheten och Socialdepartementet 

att omedelbart registreras  

Vaccinet på väg!  

Vi undertecknare av denna skrivelse vill skyndsamt se att det i avvaktan på det 
aviserade vaccinet mot Coronan vidtas vissa åtgärder av mycket stor vikt för den 
svenska folkhälsan. 

Alltsedan Coronasmittan först rapporterades i årsskiftet 2019-2020 har det varit en 
strid ström av mycket negativa meddelanden som strömmat ut från de etablerades 

https://soundcloud.com/ulf-bittner
https://soundcloud.com/ulf-bittner/chefsadministr-hk-aklagarmyndigheten-sverige-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-2020-11-17
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http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/17/sveriges-regering-och-deras-medlopare-kommer-inte-undan-verkligheten-och-sanningen-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare/
http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2020/11/TILL-ER-ALLA-GODA-SVENSKA-MEDBORGARE-2020-11-17-AA.pdf
http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2020/11/TILL-ER-ALLA-GODA-SVENSKA-MEDBORGARE-2020-11-17-AA.pdf
mailto:ase.magnussen@aklagare.se
mailto:registrator@aklagare.se


media. Detta har i sin tur framkallat en rädsla hos såväl allmänheten som hos de som 
varit involverade i vård, forskning osv.  
 

Denna rädsla är dessutom en av de viktigaste faktorerna för att 

sätta ned immunsystemet. 

 Samma förminskning av immunsytemet har också förmedlats vid de offentliga 
presskonferenser som Myndigheterna hållit.  Innehållet i dessa presskonferenser har 
begränsat sig till allmänna epidemiologiska åtgärder såsom hålla distans, 
handhygien, isolera de gamla etc och då och då med tillägget avvakta ett vaccin.   

 

Det sista meddelandet är för oss som varit med ett tag att betrakta 

som en falsk trygghetsflaggning.  

Exempelvis utlovades redan 1984 att ett aidsvaccin skulle vara tillgängligt inom två 
år. Det har nu passerat 36 år och med många misslyckade försök utan att ett effektivt 
och säkert vaccin finns tillgängligt. Vid SARS1  epidemin gjordes också vaccinförsök, 
men uddlösa.  
 
Vid svininfluensan tillverkades vaccinet Pandemrix. Där hann sjukdomen ebba ut 
nästan samtidigt med massvaccinationerna. Så någon utvärdering var svår att göra 
på vaccinets effektivitet. Däremot lämnade det vaccinet efter sig en stor skara 
med främst ungdomar som fick narkolepsi. 

Men hur som helst, inställningen till vacciner kan variera, men däremot är det ett känt 
biologiskt faktum att det absolut största skyddet mot oönskade infektioner 
utgörs av vårt egna immunsystem – och det är just detta man vill trigga genom en 
vaccination.  

Men vårt immunsytem är, för att upprätthålla optimala funktioner,  

beroende av ett antal vitaminer främst vitamin C och vitamin D med 

dess precursor kolesterol.  

Dessutom är en del mineraler mycket viktiga såsom zink, magnesium och 
selen.  Speciellt är en fullgod status av dessa ämnen mycket viktig vid en artificiell 
provokation av immunsystemet , genom en vaccinering.  Om det omvända 
förhållandet är vid handen kan biverkningsskadorna bli ödesdigra. 

 
 
Det mest kända historiska exemplet är de stort genomförda vaccinationerna som 
gjordes på aboriginernas barn i Australien under mitten på 1900-talet. Dessa led av 
en stor brist på vitamin C vilket medförde att flertalet helt enkelt dog av just 
vaccineringen .  Archie Kalokerinos har beskrivit detta i sin bok ”Every second 

Child”. 

Alltså vill vi föreslå att man omedelbart från Myndigheternas sida 

stärker svenskarnas immunsystem genom en generös tilldelning av redan 

använda tillskott av exempelvis vitamin D så att detta är optimalt snarast och speciellt 
hos de grupper som vill låta sig vaccineras i första linjen. Detta bör genomföras redan 
nu. 



Dessa preventiva åtgärder är också verksamma vid eventuellt andra 

infektioner som grasserar under vinterhalvåret. Nu när den andra vågen 

också har börjat ta fart i Sverige så noteras ett svagt ökande antal dödsfall. Eftersom 
diagnosmetoden med PCR har stora brister så är det inte klarlagt att dessa 
dödsfall ens är en följd av Corona.   

Av det borde det också framgå att ett vaccin designat mot 

Coronaviruset knappast skulle ha någon verkan mot övriga 

infektioner.  

Däremot ger ett stärkande av vars och ens immunsystem ett visst skydd mot alla 
angripare. 

Tyvärr har man inte från Myndigheterna belyst vikten av det egna 

immunsystemet och hur man kan kan optimera detta, ettdera med 

kost eller ortomolekylära medel , vitaminer och mineraler.  

Vi har ju kunnat notera speciellt i epidemins början i Sverige en stor överdödlighet 
bland de som invandrat från Afrika, dvs de som var svarta med mycket melanin 
som försvårade en egenproduktion av D-vitamin under somrarna. 

 

Man har heller inte dragit lärdom av de nationer som trots höga 

infektionstal ändå lyckats begränsa dödligheten. 

I Kina kunde man exempelvis mycket snart slå fast att en infektion av Coronan 
blev mycket lindrigare om man behandlade den med oralt eller IV-C-vitamin.  

Därför delade man i Kina ut gratis C-vitamin till vårdpersonal så att 

man minimerade smittspridningen till de patienter de hade ansvar 

för.  

Detta står i bjärt  kontrast till Sveriges handlande där man istället i många fall gav 
dessa morfin för att de skulle slippa lida – och likväl upphöra belasta fortsatt sjukvård. 

  

 
Denna Uppmaning riktad till två svenska myndigheter är underskriven och författad 

av 

Ingemar Ljungqvist, Uppsala Dr Sc  och bl.a en av fyra svenskar som talade vid 
världens första världskongress om Cancer 1994 i Sydney.  

Peter Aspelin, Uppsala, de-leg läkare pga EDTA-behandlingar 

Sven-Erik Nordin,  Gnarp. cancer-överlevare, författare Ansvarar för svaradoktorn 

Annika Dahlqvist, Njurunda, pionjär inom LCHF-rörelsen, Gnistanpristagare 2009 

Marianne Liljeholt, Arboga, sjuksköterska sedan 1982, visselblåsare om skandalös 
äldrevård:  ”Jag skriver under detta brev och det är den viktigaste underskrift jag 
någonsin gjort 



Bengt Larsson,  Växjö, grundare av 2000-Talets Vetenskap introducerade kolloidalt 
silver i Sverige mitten 1990-talet 

Hans Dahl,  Åtvidaberg,  djupt grävande amatörjournalist 

Linda Karlström, Kronoby Finland, hemmamamma, föreläsare om vacciners risker 
och skador 

Kalle Hellberg, Blidsberg,  entreprenör, elektroniktekniker och sanningsspridare 

Mikael Nordfors, Köpenhamn, läkare , initiativtagare till World Freedom Alliance 

Nonna Larsson, Höör, författare till ”Skriv om Kärlek” 

  

Utan att klart säga JA till skrivelsen har vi fått följande uppmuntrande hälsningar: 

Erik Enby, Göteborg, extra leg läkare, banbrytare inom mikrobiomet: Jag tycker att  
skrivelsen är bra och jag vill att den om möjligt skall bli ännu vassare. 

Slut citat, källa till ovan citerat 

https://bakomkulisserna.biz/2020/11/17/skrivelse-till-folkhalsomyndigheten-och-
socialdepartementet/ 

 

 

VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR 

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN, KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR, alla 

politikerna i Sverige UTAN PERSONLIGT ANSVAR! 

DENNA MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA KLAN HAR BL.A. MAKTEN ÖVER 

SKATTEMILJARDERNA  

ANSTÄLLDA TJÄNSTEMÄN/KVINNOR INOM STAT, REGIONER OCH KOMMUNER 

INGÅR I DENNA MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA KLAN UTAN PERSONLIGT ANSVAR 

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN HAR SJÄLVA SÄKERSTÄLLT UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR 

SVERIGES SITTANDE REGERING KAN SÄKERSTÄLLA ATT UTAN PERSONLIGT 

ANSVAR FÖRSVINNER LIKA SNABBT SOM BLIXTEN, MEN GÖR DET INTE, TROTS 

ATT ALLA RIKSDAGS PARTIERNA HAR DEN UPPFATTNINGEN SOMMAREN 2018 

 

Majoriteten av nationen Sveriges medborgare föds med fullständigt 

personligt ansvar och dör med fullständigt personligt ansvar, all makt 

utgår från nationen Sveriges medborgare/folket, ser och förstår DU VANSINNET och 

FÖRTRYCKET I VAD den samhällsfarligaste Klanen i Sverige står bakom 

https://bakomkulisserna.biz/2020/11/17/skrivelse-till-folkhalsomyndigheten-och-socialdepartementet/
https://bakomkulisserna.biz/2020/11/17/skrivelse-till-folkhalsomyndigheten-och-socialdepartementet/


 

SVERIGES REGERING BÖR AVGÅ MED OMEDELBAR 

VERKAN 

Sveriges riksdag bör med omedelbar verkan instifta om att UTAN PERSONLIGT 

ANSVAR ska förpassas till soptippen. 

Sveriges riksdag bör med omedelbar verkan säkerställa att 

FÖRFATTNINGSDOMSTOL säkerställs. 

VARFÖR BESKYDDAS DEPOPULATIONS AGENDAN OCH CORONA 

BEDRÄGERIET AV SVERIGES REGERING, RIKSDAGEN, SOCIALSTYRELSEN, 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN(ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR), SVT/SR OCH 

RIKSMEDIA? 

 

 

 

 

 

 

Kom särskilt ihåg 

GLOBALISTERNA MOT MÄNSKLIGHETEN 

AV MÄNNISKA PRODUCERAT DÖDLIGT BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN ÄR 

ORSAKEN TILL ATT WHO FÖRKLARADE CORONAVIRUS PANDEMI 

Skolmedicinen EN SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET= folkrättsbrott mot 

mänskligheten och NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE 

 

 

 

ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR 

DE SAMHÄLLSFARLIGAS KLAN, EN MAFFIA UTAN PERSONLIGT 

ANSVAR, ÄR ETT ENORMT HOT MOT NATIONEN SVERIGES 

MEDBORGARES LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA LIVSKVALITET 

STÄLL DIG FRÅGAN OM VARFÖR SITTANDE REGERING I 

SVERIGE INTE SÄKERSTÄLLT ATT I SNABB LAGSTIFTNING,  

SOM MED DET SAMHÄLLSFARLIGA CORONAVIRUSET, SÄKERSTÄLLT 

ATT UTAN PERSONLIGT ANSVAR UPPHÖR LIKA SNABBT SOM 

LAGSTIFTNINGEN OM DET SAMHÄLLSFARLIGA CORONAVIRUSET 

TILLKOM? 

 



 

DET STÖRSTA HOTET MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, 

DEMOKRATIN OCH RÄTTSSÄKERHETEN ÄR DE MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA I 

SVERIGES REGERING, SVERIGES RIKSDAG, SVERIGES ALLA REGIONER OCH  

DERAS MEDLÖPARE TJÄNSTEMÄN/TJÄNSTEKVINNOR INOM STAT, 

REGIONER OCH KOMMUNER 

Det krävs uppenbart ett ENORMT FOLKUPPROR FRÅN NATIONEN SVERIGES 

MEDBORGARE MED FULLSTÄNDIGT PERSONLIGT ANSVAR FÖR ATT VÄRNA 

DEMOKRATIN OCH RÄTTSSÄKERHETEN 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen  

VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR 

 

Syltryggarnas paradis     

Enormt många svenska medborgare är uppenbart missnöjda i Sverige. Väldigt 
många har drabbats, bevisligen, och enormt många är såklart oroliga för sina nära 
och kära. 
  

Sprid mycket gärna vidare i dina nätverk om du värnar demokrati, 

rättssäkerhet och de grundläggande mänskliga rättigheterna, för du 

kommer förmodligen inte få läsa eller höra om detta genom svensk main stream  
media eller av någon inom Sveriges Regering eller Sveriges riksdag, vi utgår från det 
tills motsatsen är bevisad 

  
Undertecknad har för tydlighetens skull inga bindningar till någon annan gruppering, 
jag representerar endast mig själv och möjligen ett stort antal åldringar vilkas hälsa 
jag värnar framför allt annat. 
 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter 
 
Ulf Bittner 
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 

SVERIGE GRANSKAS 

https://soundcloud.com/ulf-bittner  

Sweden 

e-post voulf56@gmail.com   

e-post eueeshealthcare@gmail.com  

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)  SKYPE nr voulf56 
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