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Bästa minister och därmed Sveriges Regering 

 

DELGIVNING 

SVERIGE GRANSKAS och undertecknade delger er fakta och bevis från av 

spetsspecialist sakkunnig uttalat och delgivet viralt. 

Spetsspecialist sakkunnig Karen Kingston, USA, har delgett följande, nyligen i 

Florida, USA, 

 

COVID-19 mRNA-injektioner är biovapen. 
 
 
Per definition är COVID-19 mRNA-injektioner inte vacciner, utan uppfyller 
endast kriterierna för biologiska vapen per 18 USC 175 . 

 

 

DE SÅ KALLADE ”VACCINERNA” / BIOVAPEN SOM GENERELLT & 
SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN 
 

Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av er tillskrivna och delgivna denna 

delgivning, det är av synnerligen mycket stort allmänt intresse nationellt och 
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internationellt att Sveriges regering och ministern tager ert ansvar gentemot 

mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, särskilt utifrån att vad som 

delgivits i Florida, USA, nyligen 

 

 

 

"'massförstörelsevapen' betyder alla biologiska agens (dvs vaccin) som kan 

framställas genom bioteknik och kan orsaka dödsfall, sjukdomar eller andra 

biologiska fel hos en människa." - FL Titel 46 kap. 790,166 

 

genredigerande biovapen som innehöll avancerad elektronisk teknik 

(grafenoxid) och som bara kunde orsaka sjukdom, handikapp och död.  

 

 

Du/ni delgivna läser ytterligare mera i denna delgivning här nedan; 

 

 

Maskinöversättning, läs hela artikeln, citat 
Är vi alla överens om att COVID-19 mRNA-injektioner är biologiska vapen nu? 
 
När är rätt tidpunkt att informera det amerikanska folket om att de har utsatts för 
psykologisk och biologisk krigföring av sin egen regering under täckmantel av 
folkhälsa och säkerhet? 
 
"Vad finns det i mRNA-”vaccinerna”?"  
Under intervjun avslöjade jag COVID-19 mRNA-”vaccinets” patent och tillverkarens 
dokumentation som visade att mRNA-”vaccinerna” var genredigerande biovapen 
som innehöll avancerad elektronisk teknik (grafenoxid) och som bara kunde 
orsaka sjukdom, handikapp och död.  
 
Efter att intervjun sändes kontaktades jag av vår rörelses ledare och vi har arbetat 
tillsammans för att få alla COVID-19-injektioner återkallade och kriminaliserade. 
 
LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK 
https://karenkingston.substack.com/p/do-we-all-agree-that-the-covid-19 
 
 
 
 
 
 

Per definition är COVID-19 mRNA-injektioner inte vacciner, utan uppfyller 
endast kriterierna för biologiska vapen per 18 USC 175 . 

https://karenkingston.substack.com/p/do-we-all-agree-that-the-covid-19


Kingston-rapporten 
 
2023-02-18 maskinöversättning, läs hela artikeln, citat 
Förödande mRNA-bevis presenteras under den offentliga utfrågningen i Florida 
 
Årtusendets fråga är: "Är påståendet att COVID-19 mRNA-injektionerna är 
biologiska vapen ett 'falskt bombhot' eller en riktig tickande bomb för alla 
inblandade parter?" 
 
Upplagt 18 februari 2023: 
 
Under en offentlig utfrågning den 14 februari 2023 presenterades Florida 
Collier County Commissioners och över 200 invånare bevis på att covid-19 
"vaccinerna" är biovapen.  
 
Utfrågningen skulle rösta om ett NIH-anslag på 1,4 miljoner dollar som 
inkluderade medel som användes för COVID-19 "vaccinutbildning", bland 
andra CDC folkhälsoinitiativ.  
 
Kommissionärerna röstade enhälligt för att återbetala anslaget på 1,4 miljoner 
dollar i sin helhet till NIH. 
 
 
Som en del av utfrågningen delade jag FDA-inlämnade Pfizer-dokument och 
Floridas lagar som visar att COVID-19 mRNA-injektioner är biovapen. 
 
Emerald Robinson och jag diskuterade utfrågningen under den här intervjun . 
 
Även om jag har hävdat att covid-19-injektionerna är biovapen mer än hundra gånger 
under de senaste 22 månaderna, var den 14 februari 2023 det första tillfället jag 
hade att presentera dessa påståenden för regeringsvalda tjänstemän i en 
offentlig regeringsmiljö . 
 
 
Per definition är COVID-19 mRNA-injektioner inte vacciner, utan uppfyller 
endast kriterierna för biologiska vapen per 18 USC 175 . 
 
 
Jag är tacksam för att Liz Freeman från Naples Daily News korrekt 
rapporterade om fokus för min analys; att mRNA-injektionerna är biovapen.  
 
Jag avslutade min presentation med Florida Title 46 Chapter 790.166 , som 
definierar ett biovapen eller "massförstörelsevapen" som; 
 
"'massförstörelsevapen' betyder alla biologiska agens (dvs vaccin) som kan 
framställas genom bioteknik och kan orsaka dödsfall, sjukdomar eller andra 
biologiska fel hos en människa." - FL Titel 46 kap. 790,166 
 
 
Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk bästa minister 
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https://karenkingston.substack.com/p/damning-mrna-evidence-presented-
during 
 
 
 
 
Covid-19-injektionerna är biovapen 
 
Maskinöversättning, citat 
Kommissionärernas brev 
 
Det här är en ”blåkopia” om hur man kan formulera för lokala 
myndighetstjänstemän och brottsbekämpande myndigheter att covid-19-
injektionerna är biovapen och hur de antingen kan rapportera ett brott eller 
vara medbrottslingar. 
 
 
Den här SubStack-artikeln är en kopia av brevet som jag skickade till Collier 
County Commissioners och rekommenderar att de returnerar ett NIH-bidrag på 
1,4 miljoner dollar som inkluderade finansiering av "utbildningsmaterial" och 
program som förespråkade covid-19-vaccination.  
 
Det här brevet var katalysatorn som gjorde det möjligt för mig att offentligt 
presentera bevis på att COVID-19-injektionerna är biovapen för 
kommissionärerna och över 200 invånare i en regeringsbyggnad den 14 
februari 2023. 
 
Kommissionärerna röstade enhälligt för att återbetala 100 % av NIH-medlen. 
 
 
LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK bästa 
minister 
https://karenkingston.substack.com/p/the-letter-to-the-commissioners 
 
 
 
HELA ARTIKELN MASKINÖVERSATT TILL SVENSKA KAN DU LADDA NER 
HÄR 
https://www.jottacloud.com/s/271b1706e2aa2be43d88068c6dd3d58751e 
 
 
LÄS ÄNNU MER FRÅN KINGSTON RAPPORTEN 
https://karenkingston.substack.com/ 
 
 
 
Sedan tidigare är delgivits om PCR TEST BEDRÄGERIET och 
MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”, som i 
Sverige marknadsförts som vanliga vaccin, vilket dessa sk ”vaccinerna” 
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bevisligen inte är. Dessa ”vaccinerna” är uppenbart vad spetsspecialist 
sakkunnige Karen Kingston, USA, delgivit i Florida, USA, nyligen. 
 
 
 
SVERIGE GRANSKAS har säkerställt genom Ulf Bittner, genom massutskick med 
fakta, bevis, information och upplysning  
 

- att det före valet år 2022 och efter valet 2022 delgivits Socialdepartementets 
registrator med många flera, bl.a. Sveriges riksdags alla ledamöter, talman 
Andreas Norlén, den näst högste i hierarkin efter kungen i Sverige, före valet 
2022 och efter valet 2022, om PCR TEST BEDRÄGERIET, som är fastställt i 2 
fastställande domar, som fastställts i Portugal(inom EU) och i Portugisisk 
domstol 
 

-  att PCR TESTERNA icke är vetenskapliga och icke tillförlitliga, och därtill 
konstateras trots dessa synnerligen mycket viktiga fastställande domarna har 
PCT TEST BEDRÄGERIET inte av någon riksdagsledamot, eller något 
politiskt parti i Sverige riksdag, eller partiledarna för de politiska partierna, 
före valet 2022 och efter valet 2022, lyfts till debatt i Sveriges riksdag om PCR 
TEST BEDRÄGERIET, och det är synnerligen mycket anmärkningsvärt. 

 

Se bl.a. 

SOCIALDEPARTEMENTET RK_Innehallsforteckning_1053 2022 12 28 

https://static.bloggproffs.se/wp-

content/blogs.dir/38861/files/2023/01/SOCIALDEPARTEMENTET-

RK_Innehallsforteckning_1053-2022-12-28.pdf 

 

 

 

Frågeställningen blir då varför beskyddar som synes Sveriges regering, 
Sveriges Riksdag, alla partiledarna, alla politiska partierna i Sveriges riksdag, 
talman Andreas Norlén, före valet 2022 och efter valet 2022, det uppenbara 
nämligen vad som fastställts i portugisisk domstol i 2 fastställande domar i Portugal  
 

- att PCR TESTERNA uppenbart är vad som fastställts i domstol inom EU 
nämligen PCR TEST BEDRÄGERIET, som skulle för länge sedan fått effekten 
  

 - att stoppat dessa sk ”vaccinerna”/biovapen, som generellt och systematiskt 
skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk och Barn. 
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YTTERLIGARE MERA FAKTA OCH BEVIS 
 
Professor Francis A Boyle, USA, professor i internationell rätt, delgav nyligen i 
en intervju, återigen, om vad denne redogjort för tidigare vad som återigen delges om 
i denna intervju 
 
 
PROFESSOR FRANCIS A BOYLE; COVID ÄR ETT BIOLOGISKT VAPEN! 

2023-02-25 

PLANDEMIC Elites BROKE Biological Weapons Anti-Terrorism Act: Author Of 

1989 Law: COVID IS A BIOWEAPON! 

https://rumble.com/v2atvv2-biological-weapons-anti-terrorism-act-author-of-

1989-law-covid-is-a-bioweap.html 

 
 
 
Begär mycket skyndsam återkoppling utifrån  
 

- att det är ministerns uppgift och ansvar utifrån detta generella och 
systematiska förhållandet som drabbar och drabbat mänskligheten och 
nationen Sveriges Folk och Barn över tid  

 
- att stoppa dessa sk ”vaccinerna”/biovapen med omedelbar verkan utifrån 

de fakta och bevis som delgives i denna delgivning och tidigare delgivningar 
över tid från SVERIGE GRANSKAS, som alla är i laga ordning över tid är 
registrerade av bl.a. registrator vid Socialdepartementet. 
 

Hänvisar till bl.a. svensk grundlag och vad som sedan tidigare delgivits av fd 
minister Görel Thurdin; citat 
 
En f.d. miljöminister skrev i en motion redan år 1996, Motion till riksdagen av Görel 
Thurdin, 1996/97:c545 ,  
 
Demokrati, rättssäkerhet och myndighetsutövning  
 
”Myndigheternas roll Sverige är känt för att vara en förebild vad gäller demokrati och 
rättssäkerhet. Efter att under ett antal år ha studerat hur vårt samhälle fungerar, är 
jag inte beredd att helt och hållet ställa mig bakom detta påstående.  
 
Det pågår ett myndighetsförtryck av människor i vårt land som växer därför att vi 
politiker inte tar ansvar för att styra myndigheterna och rätta till deras felaktiga 
beteende.  
 
Myndigheterna är redskap inte maktapparater.  
De ska följa av riksdagen och regeringen fattade beslut och de ska också tolka våra 
beslut utifrån de värderingar som presenteras i betänkanden, propositioner m.m.  
 

https://rumble.com/v2atvv2-biological-weapons-anti-terrorism-act-author-of-1989-law-covid-is-a-bioweap.html
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Myndigheter är inte tillsatta för att skapa någon egen värdebas utan de ska 
utföra ett arbete de är tillsatta att göra och de ska ha den humanistiska människosyn 
som framkommer i riksdagens beslut.  
 
Enligt grundlagen ”opartiska och sakliga” ska inte heller agera som part i 
vetenskapliga kontroverser.  
 
Myndigheter ska ha tydliga roller och inte vara både dömande instans och part 
i ärenden som avgörs av annan dömande myndighet. Myndigheterna ska framför allt 
möta människor med respekt inte förakt eller nedlåtenhet eller nonchalans.  
 
Ministerstyre  
Rättssäkerhet innebär att människor behandlas lika, har lika värde inför lagen och 
har samma rättigheter.  
 
Det jag har tagit del av och försökt att beskriva i denna motion 
överensstämmer inte med ett rättstryggt samhälle.  
 
Förtroendet för vårt demokratiska system undergrävs. Det krävs ett stort 
engagemang och en stark vilja från den politiska nivån för att rättstrygghet ska råda. 
 
Vi i riksdagen har ett ansvar via Riksdagens revisorer att följa upp beslut och se hur 
samhället efterlever dessa.  
 
Regeringen med de olika ministrarna har ett huvudansvar för genomförandet 
av besluten och måste utöva ministerstyre för att riksdagens intentioner ska 
genomsyra myndigheternas handlingssätt. 
 
Det finns inget i grundlagen som förhindrar ett ministerstyre.  
Det enda en minister inte får göra är att ingripa i enskilda förvaltningsärenden. Det är 
nödvändigt att regeringen mer aktivt påverkar myndigheternas sätt att handha 
verksamheten.” 
 
Slut citat. 
 

Källa till ovan citerat 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/01/05/sveriges-riksdag-basta-

talman-andreas-norlen-rattsstatens-principer-existerar-inte-i-denna-fascistiska-

agenda-ni-alla-ar-delaktiga-i-2022-01-05/ 

Ulf Bittner 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/ 

SVERIGE GRANSKAS 

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos  

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas 

Sverige 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/01/05/sveriges-riksdag-basta-talman-andreas-norlen-rattsstatens-principer-existerar-inte-i-denna-fascistiska-agenda-ni-alla-ar-delaktiga-i-2022-01-05/
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/01/05/sveriges-riksdag-basta-talman-andreas-norlen-rattsstatens-principer-existerar-inte-i-denna-fascistiska-agenda-ni-alla-ar-delaktiga-i-2022-01-05/
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/01/05/sveriges-riksdag-basta-talman-andreas-norlen-rattsstatens-principer-existerar-inte-i-denna-fascistiska-agenda-ni-alla-ar-delaktiga-i-2022-01-05/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos
https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas


e-post voulf56@gmail.com   

e-post eueeshealthcare@gmail.com  

e-post voulf5610@gmail.com  

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59) 

SKYPE nr voulf56 

 Björn Hammarskjöld  

Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi (2014-)  

F.d. överläkare i pediatrik  

Filosofie licentiat i Biokemi vid Stockholms Universitet (1971)  

Telefon 070-385 09 33 

Epost bjorn@hammarskjold.nu     

bjornhld@gmail.com 

Emil Borg 

Styrelsen Knapptryckarna 

Bagaregårdsgatan 7a 

41670 Göteborg 

0720-030424 

emilcborg@gmail.com 

Ulf Bejerstrand 

Ordförande och grundare av Knapptryckarna - Folkets Röst 

VD och ägare av Fantastiska Nöjen AB 

Artist och musiker sedan 50 år 

FD kommunpolitiker i Ny Demokrati 

Telefon 073-370 76 01 

Epost ulf@bejerstrand.se 

    

www.facebook.com/knapptryckarna 

www.knapptryckarna.se 
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