
Sveriges Regering och deras medlöpare kommer inte undan verkligheten 

och sanningen! – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och 

nationen Sveriges medborgare 

Coronavirus Is the ‘Greatest Hoax Ever’ — Top Pathologist 

Here’s the transcript of Hodkinson’s testimony 

Sveriges Regering har bedrägligt vilselett nationen Sveriges medborgare i 

fråga om Corona bedrägeriet/Brott mot mänsklighetens och Nationen 

Sveriges medborgar 

Åtal mot statsråd regleras genom 13:3 Regeringsformen (RF). Bestämmelsen säger att 
statsråd kan dömas för brott i utövningen av sin tjänst om personen grovt har åsidosatt sin 
tjänsteplikt. Ett eventuellt åtal skulle prövas av Högsta domstolen (HD). 

 

LINDA KARLSTRÖM AVSLÖJAR  - OM VACCIN VANSINNET 

Svenska kyrkans medarbetare Emelie Simmons förespråkar lögner och 

karaktärsmord i maskopi med SVT 

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, UMEÅ UNIVERSITET, 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 

 

2020-11-22 

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

socialstyrelsen, folkhälsomyndigheten, Åklagarmyndigheten i 

Sverige(huvudkontoret), Sveriges alla regioner(fd landsting), Umeå Universitet, 

SVT/SR och riksmedia, förhoppningsvis förstår ni alla att er främsta uppgift är att 

tjäna och betjäna nationen Sveriges medborgare/era uppdragsgivare 

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/
https://lagen.nu/1974:152#K13P3S1


Sveriges Regering har bedrägligt vilselett nationen Sveriges medborgar i 

fråga om Corona bedrägeriet/Brott mot mänsklighetens och nationen 

Sveriges medborgar 

 

Citat 

Vad krävs för att återskapa Sveriges riksrätt? Och kan folket kräva 

det via folkomröstning? 

2020-06-28 i ALLMÄNT OM LAGAR OCH REGLER 

FRÅGA 

Vad krävs för att återskapa Sveriges riksrätt? Och kan folket kräva det via t.ex. 

folkomröstning? 

SVAR 

Allmänt om riksrätt 

I Sverige finns precis som du säger ingen riksrätt sedan år 1974. Men kan också 
tilläggas att den innan dess inte hade använts på över 100 år. Så även om riksrätten 
har funnits länge så kan det knappast sägas vara ett vanligt förfarande i modern tid i 
Sverige. 

 

Åtal mot statsråd regleras genom 13:3 Regeringsformen (RF). 

Bestämmelsen säger att statsråd kan dömas för brott i utövningen 

av sin tjänst om personen grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt. Ett 

eventuellt åtal skulle prövas av Högsta domstolen (HD). 

Slut citat 
Källa till ovan citerat 
https://lawline.se/answers/vad-kravs-for-att-aterskapa-sveriges-riksratt-och-kan-folket-krava-
det-via-folkomrostning 

 

 

Dr Mercola delger World Wide 

Coronavirus Is the ‘Greatest Hoax Ever’ — Top Pathologist 

https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2020/11/19/coronavirus-is-the-
_1820_greatest-hoax-ever_1920_-_1420_-top-pathologist.aspx 
 
  
 

Publicerat 2020-11-22 

Leading Canadian Health Expert Outraged at Government Response 

to COVID – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och 

nationen Sveriges medborgare 

 

 

https://lawline.se/categories/98
https://lagen.nu/1974:152#K13P3S1
https://lawline.se/answers/vad-kravs-for-att-aterskapa-sveriges-riksratt-och-kan-folket-krava-det-via-folkomrostning
https://lawline.se/answers/vad-kravs-for-att-aterskapa-sveriges-riksratt-och-kan-folket-krava-det-via-folkomrostning
https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2020/11/19/coronavirus-is-the-_1820_greatest-hoax-ever_1920_-_1420_-top-pathologist.aspx
https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2020/11/19/coronavirus-is-the-_1820_greatest-hoax-ever_1920_-_1420_-top-pathologist.aspx
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/22/leading-canadian-health-expert-outraged-at-government-response-to-covid-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/22/leading-canadian-health-expert-outraged-at-government-response-to-covid-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/22/leading-canadian-health-expert-outraged-at-government-response-to-covid-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare/


Citat 

 Leading Canadian Health Expert Outraged at Government Response 

to COVID 

“I would remind you all that using the province’s own statistics, the risk of 
death under 65 in this province is one in 300,000. One in 300,000. You’ve got to 
get a grip on this.” 

 Dr. Roger Hodkinson, MA, MB, FRCPC, FCAP, CEO and medical director 
of Western Medical Assessments, spoke at the Edmonton City Council 
Community and Public Services Committee meeting on Nov. 13 about the city’s 
move to extend its face-covering bylaw. He was listed as speaker number 95 on 
the meeting agenda. 

Hodkinson was trained at Cambridge University in the UK. He is ex-president of the 
pathology section of the Medical Association. He was the chairman of the Royal 
College of Physicians of Canada Examination Committee and Pathology in Ottawa, 
Canada. 
 
Here’s a recording of Hodkinson’s testimony: 

(min kommentar, gå till länken längst ner och via den lyssna på det inspelade 
samtalet) 

 Here’s the transcript of Hodkinson’s testimony: 

This is Dr. Hodkinson, I just wanted to let you know I’m standing by. 
OK, well we would love to hear from you, the floor is yours. 
 
Thank you very much. I do appreciate the opportunity to address you on this very 
important matter. What I’m going to say is lay language, and blunt. It is counter-
narrative, and so you don’t immediately think I’m a quack, I’m going to briefly outline 
my credentials so that you can understand where I’m coming from in terms of 
knowledge base in all of this. 
 
I’m a medical specialist in pathology which includes virology. I trained at Cambridge 
University in the UK. I’m the ex-president of the pathology section of the Medical 
Association. I was previously an assistant professor in the Faculty of Medicine doing 
a lot of teaching. I was the chairman of the Royal College of Physicians of Canada 
Examination Committee and Pathology in Ottawa, but more to the point I’m currently 
the chairman of a biotechnology company in North Carolina selling the COVID-
19 test. 
And [inaudible] you might say I know a little bit about all of this. The bottom line is 
simply this: There is utterly unfounded public hysteria driven by the media and 
politicians. It’s outrageous. This is the greatest hoax ever perpetrated on an 
unsuspecting public. There is absolutely nothing that can be done to contain this 
virus. Other than protecting older, more vulnerable people. It should be thought of as 
nothing more than a bad flu season. This is not Ebola. It’s not SARS. It’s politics 
playing medicine and that’s a very dangerous game. 
 

https://westernmedical.ca/employees/roger-g-hodkinson/
https://westernmedical.ca/
https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/Edmonton-City-Council-Speakers-List-13-Nov-2020.pdf
https://childrenshealthdefense.org/defender_category/big-pharma/
https://childrenshealthdefense.org/defender_category/big-pharma/


There is no action of any kind needed other than what happened last year when we 
felt unwell. We stayed home, we took chicken noodle soup, we didn’t visit granny and 
we decided when we would return to work. We didn’t need anyone to tell us. 
Masks are utterly useless. There is no evidence base for their effectiveness 
whatsoever. Paper masks and fabric masks are simply virtue-signaling. They’re not 
even worn effectively most of the time. It’s utterly ridiculous. Seeing these 
unfortunate, uneducated people — I’m not saying that in a pejorative sense — seeing 
these people walking around like lemmings, obeying without any knowledge base, to 
put the mask on their face. 
 
Social distancing is also useless because COVID is spread by aerosols which travel 
30 meters or so before landing. Enclosures have had such terrible unintended 
consequences. Everywhere should be opened tomorrow as well as was stated in 
the Great Barrington Declaration that I circulated prior to this meeting. 
 
And a word on testing: I do want to emphasize that I’m in the business of testing for 
COVID. I do want to emphasize that positive test results do not, underlined in neon, 
mean a clinical infection. It’s simply driving public hysteria and all testing should stop. 
Unless you’re presenting to the hospital with some respiratory problem. 
 
All that should be done is to protect the vulnerable and to give them all in the nursing 
homes that are under your control, give them all 3,000 to 5,000 international units of 
vitamin D every day which has been shown to radically reduce the likelihood of 
Infection. 
 
And I would remind you all that using the province’s own statistics, the risk of death 
under 65 in this province is one in 300,000. One in 300,000. You’ve got to get a grip 
on this. 
 
The scale of the response that you are undertaking with no evidence for it is utterly 
ridiculous given the consequences of acting in a way that you’re proposing. All kinds 
of suicides, business closures, funerals, weddings etc. It’s simply outrageous! It’s just 
another bad flu and you’ve got to get your minds around that. 
 
Let people make their own decisions. You should be totally out of the business of 
medicine. You’re being led down the garden path by the chief medical officer of 
health for this province. I am absolutely outraged that this has reached this level. It 
should all stop tomorrow. 
 
Thank you very much 
 
Källa 
https://childrenshealthdefense.org/defender/health-expert-outraged-government-response-
covid/ 

 
 
Publicerat här denna dag 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/22/leading-canadian-health-expert-outraged-at-
government-response-to-covid-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-
sveriges-medborgare/ 
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Varför undanhålls nationen Sveriges medborgare/skattebetalarna om Corona 

bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare av 

nedanstående alla skattefinansierade parter? 

DEN DJUPA STATEN/UTAN PERSONLIGT ANSVAR MAFFIAN/DEN 

SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN I SVERIGE 

Varför propagerar fortfarande Sveriges regering, riksdagen, alla 

Sveriges regioner, Folkhälsomyndigheten, SVT/SR/TV4 och riksmedia 

för RÄDSLA kampanjen Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten 

och nationen Sveriges medborgare?  

Finns det enorma globala ekonomiska intressen bakom detta fullständiga vansinne 

och kontroll/makt över nationen Sveriges medborgare? 

 

VACCIN VANSINNET 

Att ÄGA NATIONEN Sveriges medborgares immunförsvar, ingår det i 

Sveriges Regerings och Sveriges riksdag och övriga makt- och 

myndighetsutövares uppdrag?  

Propagandan för VACCIN vansinnet kommer förmodligen att öka i ovan omnämnda 

propaganda media(skattefinansierad, mer eller mindre, av nationen Sveriges 

medborgare). Vaccin är uppenbart inte mänsklighetens immunförsvar! Men 

skolmedicinen har uppenbart den uppfattningen så även skattefinansierad 

media.  

Är nationen Sveriges medborgares immunförsvar en ”stats egendom”? Är 

immunförsvaret hos mänskligheten detsamma som VACCIN? 

 

Kunskap är makt, MAKT ÄR KUNSKAP! 

Vad vet vi om kunskapen som är makt utifrån allmänt kända kunskaper? 

Vi vet att det är uppenbart allmängiltig kunskap att Corona bedrägeriet/Brott mot 

mänskligheten existerar i verkligheten, det är således verkligheten sanning, men inte 

den verklighet och sanning som skattefinansierad verksamhet via SVT/SR/TV4 och 

riksmedia informerar/upplyser torgför till nationen Sveriges medborgare om. 

 

 



Sveriges Regering och riksdagen med flera är uppenbart beskyddare 

av pågående Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten 

Hur kan det komma sig att inget av partierna i riksdagen lyfter frågan om Corona 

bedrägeriet/Brott mot mänskligheten, alla dessa har fått massutskicken över mycket 

lång tid, tillika med att även SVT/SR, TV4 och riksmedia, som alla tillsammans 

således väl känner till om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten. 

Alla Sveriges regioner(fd landsting) och Sveriges Kommuner och Regioner(SKR) får 

också del av massutskicken, det känner således mycket väl till om Corona 

bedrägeriet/Brott mot mänskligheten. 

Även Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm, är väl upplysta och 

informerade om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges 

medborgare. Därtill Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten med flera makt- och 

myndighetsutövare över hela Sverige får del av massutskicken och känner därmed 

till om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges 

medborgare. 

Åndå fortsätter PROPAGANDAN dag ut och dag in i SVT/SR/TV4 och riksmedia om 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, 

enda räddning, bygger denna propaganda på, är VACCIN! 

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin har publicerat 2 artiklar som beskriver 

verkligheten och sanningen, som undanhålls uppsåtligt av SVT/SR/TV4, riksmedia, 

Sveriges Regering, riksdagen och Sveriges alla regioner(fd landsting).  

Läs dessa artiklar och sprid vidare i alla dina nätverk, för sanningen och verkligheten 

ska såklart vara MAKTEN, inte den propaganda som bedrivs för att skapa rädsla 

och påskina/delge om att enda lösningen är VACCIN! 

 

Publicerat 2020-11-21, citat 

Journalistiskt haveri på DN! 

I dagen DN – 20201121 – finns en omfattande artikel (tre helsidor) om den 

nuvarande situationen i den kinesiska staden Wuhan, där det nu aktuella 

coronaviruset sägs först ha upptäckts. 

Rubriken är: 

”Nu har livet återvänt till Wuhan – staden där allt började”. 



Wuhan drabbades oerhört hårt vid pandemins utbrott. Redan den 17 april 2020 hade 

man i staden nästan 4000 döda i Covid-19. 

DN skriver nu ” Medan en andra våg av smittspridning väller in i stora delar av 

världen är invånarna i Wuhan i full färd med att lägga pandemin bakom sig. 

Människor trängs på restauranger, och nattmarknaderna är välbesökta...” 

”I dag har Wuhan inte haft några stora utbrott av viruset sedan i maj, när alla 

invånare i staden testades. Allt är öppet. Folk trängs på restauranger och 

nattmarknader, som säljer allt från trosor till hundar”. 

”Uteserveringarna är fulla av folk. Någon social distans är det inte tal om. Alla 

turistattraktioner är gratis året ut i Hubeiprovinsen, där Wuhan är huvudstad”. 

 Antalet smittade i virusets hemland Kina är sedan månader tillbaka ett fåtal om 

dagen, och antalet döda uppges vara sammanlagt 4634 - av en befolkning på ca 

1,4 miljarder! 

Jämför Sverige, med nästan exakt lika många döda – av en 

befolkning på ca 10 miljoner. Eller ca 250 000 döda i USA, med 

knappt 330 miljoner invånare. 

Även med viss reservation för den kinesiska redovisningen av statistik, så talar ju 

dagsläget i Wuhan sitt tydliga språk! 

Men efter dessa fullkomligt sensationella uppgifter – så tycks frågan om orsaken inte 

ens dyka upp hos DN:s Asienkorrespondent Marianne Björklund (om det nu är hon 

som skrivit reportaget, vilket är en aning oklart)! 

Tror man att det är några magiska krafter som gjort att pandemin tycks ha avstannat i 

Kina – medan den sprids för fullt i andra delar av världen? En helt sanslös brist på 

nyfikenhet i ett ämne som berör hela världens befolkning! 

Enligt uppgift ger man sedan en tid rejäla doser C-vitamin till alla 

invånare i Wuhan, och i några andra städer. Och i övriga Kina delar man ut 

C-vitamin till alla som arbetar på sjukhus och till deras familjer, samt också till alla 

patienter och deras familjemedlemmar! 

Men vad gör läkare och myndigheter i Sverige? Jo, man varnar för höga 

doser av C-vitamin! Detta trots man sedan decennier känt till att just C-vitamin är 

väsentligt för att välfungerande immunförsvar och att C-vitamin i tillräckligt 

höga doser är verksamt mot nästan alla infektioner! 

Om detta vitamin administreras intravenöst (via dropp) tycks det kunna bota många 

potentiellt dödliga tillstånd, som sepsis (blodförgiftning), cancer och även Covid-19! 



Är vi alla numera – inkl. DN:s medarbetare - så totalt ”hjärntvättade” 

att vi inte längre ser ens det mesta uppenbara, när det gäller den 

pågående pandemin – utan bara går och väntar på ett vaccin, som vi inte vet 

varken om det fungerar eller vilka biverkningar det kan ha? 

 Läs gärna också på följande länk: 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6973418/posting/intervju-med-dr-victor-marcial-vega-om-c-

vitamin 

Slut citat 

Källa till ovan citerat 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6976743/posting/journalistiskt-haveri-p%C3%A5-dn 

 

 

Publicerat 2020-11-21, citat 

Alternativ uppfattning av coronapandemin 

Du som är intresserad och kanske bekymrad över den s.k. pandemin, 

som nu är på väg att skapa kaos i hela den civiliserade världen! 

Om du har tid att lyssna ca 5 minuter på en intressant intervju med en 

medicinsk specialist Dr. Roger Hodkinson finns möjligheten via nedanstående 

länk. Du kommer kanske att få en helt annat bild av verkligheten än vad 

myndigheter och mainstream media skapat 

https://muchadoaboutcorona.ca/dr-roger-hodkinson-video-transcript/ 

 Svensk text här: 

”Vad jag ska säga är lekfullt och trubbigt: Slutsatsen är helt enkelt detta; det finns helt 

ogrundad offentlig hysteri som drivs av media och politiker. Det är upprörande. Detta 

är det största bluff som någonsin begåtts av en intet ont anande publik. Det finns 

absolut ingenting som kan göras för att innehålla detta virus annat än att skydda 

äldre, mer utsatta människor. Det bör ses som inget annat än en dålig 

influensasäsong.  

”Det här är inte ebola, det är inte SARS.  

Det är politik som spelar medicin och det är ett mycket farligt spel.  

Det finns ingen handling av något slag som behövs förutom vad som hände förra året 

när vi kände oss illa vi stannade hemma, vi tog kycklingnudelsoppa, vi besökte inte 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6973418/posting/intervju-med-dr-victor-marcial-vega-om-c-vitamin
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6973418/posting/intervju-med-dr-victor-marcial-vega-om-c-vitamin
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6976743/posting/journalistiskt-haveri-p%C3%A5-dn
https://muchadoaboutcorona.ca/dr-roger-hodkinson-video-transcript/


farmor och vi bestämde oss för när vi skulle återvända till jobbet. Vi hade ingen, 

behöver ingen berätta för oss.  

Masker är helt värdelösa. Det finns ingen evidensbas för deras effektivitet 

alls. Pappersmasker och tygmasker är helt enkelt dygnssignalering.   De bärs inte 

ens effektivt för det mesta.  

 ” Det är helt löjligt att se dessa olyckliga, outbildade människor, jag säger inte det i 

en nedslående mening att se dessa människor gå omkring som lemmingar som lyder 

utan någon kunskapsbas för att sätta masken på ansiktet.  

Social distansering är också värdelös eftersom COVID sprids av aerosoler som 

färdas cirka 30 meter innan landning och stängningar har fått så fruktansvärda 

oavsiktliga konsekvenser.   

”Överallt borde vara öppet imorgon, som anges i Great Barrington-

deklarationen som jag cirkulerade före detta möte.  

Och ett ord om testning. Jag vill betona att jag testar COVID. Jag vill betona att 

positiva testresultat inte, understrukna i neon, betyder en klinisk infektion.  

Det är helt enkelt att köra allmän hysteri och alla tester bör sluta såvida du inte 

presenterar på sjukhus med andningsbesvär.   

”Allt som bör göras är att skydda de utsatta och att ge dem alla, på 

vårdhem som är under din kontroll, ge dem tre till fem tusen 

internationella enheter av D-vitamin varje dag, vilket har visat sig 

radikalt minska sannolikheten för infektion.   

Och jag vill påminna er alla om att, med hjälp av provinsens egen statistik (Alberta), 

är risken för dödsfall under 65 år i denna provins en av 300 000.   En av 300 000. Du 

måste få grepp om detta.   

”Omfattningen av svaret du gör utan bevis för det är helt löjligt med tanke på 

konsekvenserna av att agera på ett sätt som du föreslår. Alla typer av självmord, 

affärsavslut, begravningar, bröllop etcetera, etcetera, det är helt enkelt upprörande.  

Det är bara en annan dålig influensa och du måste tänka på det. Låt 

människor fatta sina egna beslut. Du borde vara helt ute med 

medicin.   

”Du leds ner trädgårdsstigen av Chief Medical Officer of Health för 

denna provins. Jag är helt upprörd över att detta har nått. ” 

- Dr Roger Hodkinson, MA, MB, FRCPC, FCAP 



Dr Hodkinson är VD för Western Medical Assessments och har varit företagets 

medicinska chef i över 20 år. Han tog sin allmänna medicinska examen från 

Cambridge University i Storbritannien och blev sedan en Royal College-certifierad 

patolog i Kanada (FRCPC) efter ett uppehållstillstånd i Vancouver, BC. 

Innan hans förbindelse med Western Medical hade Dr Hodkinson en lång och 

varierad karriär som gav honom värdefull inblick i många medicinska områden som 

nu gynnar företagets kunder: 

 Allmänläkare i Storbritannien och Kanada 

 Personalpatolog vid Misericordia Hospital, Edmonton, Alberta 

 Patolog vid Läkarundersökningskontoret i Edmonton som bestämmer 

dödsorsaken 

 Biträdande professor vid fakulteten för medicin vid University of Alberta 

 Ordförande för Alberta Society of Laboratory Physicians 

 Ordförande för en Royal College of Physicians and Surgeons Committee 

i Ottawa 

 VD för ett stort privat medicinskt laboratorium i Edmonton, Alberta 

 Slut citat 

Källa till ovan citerat 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6976532/posting/alternativ-uppfattning-av-

coronapandemin 

 

Se också videon med Dr Roger Hodkinson 

Dr. Roger Hodkinson on how governments responded to COVID – 

Must see video – CORONA FRAUD/CRIME AGAINST HUMANITY AND 

THE CITIZENS OF THE NATION OF SWEDEN – spread further in all 

your networks 

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/20/dr-roger-hodkinson-on-how-governments-

responded-to-covid-must-see-video-corona-fraudcrime-against-humanity-and-the-citizens-of-

the-nation-of-sweden-spread-further-in-all-your-networks/ 
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Läs och sprid vidare i alla dina nätverk om delgivning om meddelat ansvar till 

Sveriges Regering socialminister Lena Hallengren med flera 

Delgivning till Socialministern Lena Hallengren, Sveriges regering, 

alla folkvalda riksdagsledamöter i Sveriges riksdag, Riksrevisionen, 

Riksdagens råd för Riksrevisionen m.fl. 2020 11 21 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/21/delgivning-till-socialministern-lena-

hallengren-sveriges-regering-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-i-sveriges-riksdag-

riksrevisionen-riksdagens-rad-for-riksrevisionen-m-fl-2020-11-

21/?fbclid=IwAR0QQDeax2gS9WJMo7NMuk99iTx1cboJ_GzQ_HWbDkbYhte0aKJJjNOpwnQ 

 

VACCIN VANSINNET 

Kalle Hellberg i massutskick, citat 

Sanningen om covid-19 (som du inte ska veta)! 

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

Skickat: den 21 november 2020 14:27 

Till: Kalle Hellberg 

Ämne: Sanningen om covid-19 (som du inte ska veta)! 

 

Missa inte denna 1-timmas video, ”Warning for humanity” (den är på engelska men 

väldigt tydlig och enkel att förstå även för den som inte är språkexpert).  

Den beskriver bluffen med kommande vacciner, information som kommer från 

tusentals läkare och experter i världen, men som hela tiden tas bort från Internet.  

Man sätter munkavle på läkare i alla nationer, de får inget säga eller 

avslöja!  

Här beskrivs sanningar om bluffen med covid-19 som inte ens 

Anders Tegnell skulle kunna bortförklara.  

Se videon tillsammans med dina nära och kära, ingen kommer att gå med på 

kommande vaccin, som sett denna video (ingen normal människa kan 

godkänna ett sådant vaccin)! 

https://www.stopworldcontrol.com/madej/ 

Slut citat 
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Jag anser att nedstängningen av Sverige och världen är helt onödig 

för ett av de många förkylningsvirus som finns. Vi har aldrig stängt 

ned världen för tidigare flunsor och alla andra virussjukdomar. 

Björn Hammarskjöld i mail, citat 

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

Skickat: den 21 november 2020 19:44 

Till: Ulf Bittner; nfo@nojestorget.se 

Ämne: Re: Nu får det vara nog med Corona vansinnet - Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten 

och nationen Sveriges medborgare! 

Hej Ulf Berjerstrand! 

Jag anser att nedstängningen av Sverige och världen är helt onödig för ett av de 
många förkylningsvirus som finns. Vi har aldrig stängt ned världen för tidigare flunsor 
och alla andra virussjukdomar. 
 

Vad hände med svininfluensan, som ansågs vara en pandemi?  

Vi fick ett antal vaccinskadade barn och ungdomar (som samhället övergav helt) till 
priset av en lägre total dödlighet än normalt säsongen 2009-10 

Läs mer på https://kostkunskap.blogg.se/2020/november/regeringen-vill-bryta-
grundlag.html  

För att få litet uppmärksamhet för alla artisters och andra berörda 

av denna så kallade pandemi så kam man dra ihop så många artister som 

möjligt på så många allmänna platser som möjligt skulle man (=du) dra igång ditt 
nätverk enligt vad jag skrev till Ulf Bittner. 

Vill du veta mer kontakta mig gärna 

Björn Hammarskjöld 
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi 

070-385 09 33 

Slut citat 
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Skansen stänger vilket inte behövs 

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

Skickat: den 20 november 2020 20:55 

Till: yvonne.nordlind@skansen.se 

Ämne: Skansen stänger vilket inte behövs 

Hej! 

Det är förskräckligt att Skansen ska stänga på grund av att regeringen och 

myndigheterna synes begå grundlagsbrott. 

Jag har tagit mig orådet före att skicka in remissvar om lagförslaget 

(bifogas)  där jag rekommenderar att skicka lagförslaget dit det ska, 

papperskorgen. 

I och med att lagen strider mot grundlagen så kan man överklaga ett eventuellt 

beslut och öppna Skansen igen med omedelbar verkan. 

 

Att hålla avstånd 1 m ansikte mot ansikte är OK och det är det normala 

avståndet mellan två personer som pratar med varandra 

Att vända rygg eller sida mot annans ansikte innebär att avståndet kan 

minskas till noll meter. 

I en folksamling har alla mer än 1 m till alla andra utom den närmaste. 

Är man frisk smittar man inte 

Alltså saknas vetenskaplig grund att förbjuda sammankomster över huvud 

taget. 

Och förbudet är i strid med grundlagen. 

Självklart bör man ha en god handhygien 

Se mer på 

https://kostkunskap.blogg.se/2020/november/regeringen-vill-bryta-

grundlag.html   

Vänligen 

Björn Hammarskjöld 

Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi 

Slut citat 
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WORLD DOCTORS ALLIANCE – Copenhagen Freedom Weekend 2020! 

Del 1 & 2 2020 11 21 – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten 

och nationen Sveriges medborgare – WORLD DOCTORS ALLIANCE 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/21/world-doctors-alliance-copenhagen-freedom-

weekend-2020-2020-11-21-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-

medborgare-world-doctors-alliance/ 

 

 

FAKTA OM CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH 

NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE 

2020 - Året med näst LÄGST dödlighet i Sveriges historia 

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1vgsLjAr3_2aO5C9TL5Qh1yDVinxCXZ8Dxfvi3YnT

0NM/htmlview 

 

 

LINDA KARLSTRÖM AVSLÖJAR - OM VACCIN VANSINNET 

Svenska kyrkans medarbetare Emelie Simmons förespråkar lögner 

och karaktärsmord i maskopi med SVT 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk 

https://vaccin.me/2020/11/20/svenska-kyrkan-emelie-simmons-svt-malin-olofsson-

karaktarsmord/ 

 

Finns även att läsa här om vad Linda Karlström avslöjar 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/22/linda-karlstrom-svenska-kyrkans-

medarbetare-emelie-simmons-foresprakar-logner-och-karaktarsmord-i-maskopi-med-svt-svt-

en-del-av-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medb/ 

 

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  
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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 

 

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 

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? 

 



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 

 

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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