
Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret)       sida 1 av 21 

Petra Lundh, myndighetschef 

petra.lundh@aklagare.se  

registrator@aklagare.se 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad/ 

registerutdrag/diarieutskrift med vändande e-post till voulf56@gmail.com , därtill 

fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av ärendet som myndighetschefen 

utser som handläggare. 

All kommunicering ska ske via e-post  

Sekretessprövning; upphäver all sekretess då ärendet är av mycket stort allmänt 

intresse för alla nationen Sveriges medborgare utifrån rättssäkerhets fråga och 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare 

 

2020-10-17 

CORONA BEDRÄGERIET & BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen 

Sveriges medborgare 

Eftersom SVT/SR/TV4 och riksmedia synes mycket ofta delge nationen Sveriges 

medborgare så kallad ”falska nyheter” så väljer stora delar av nationen Sveriges 

medborgare att inhämta fakta från andra källor via internet, säkra källor dessutom, 

dvs. källans ursprung. 

Sådan information och sådana källor sammanställs och skickas mer eller mindre 

dagligen till bl.a. Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten med många flera 

makt- och myndighets utövare inom nationen Sverige, från undertecknad i sk 

massutskick 

Alltså politiker och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner(fd landsting) och 

kommuner, alla skattefinansierade av deras uppdrags givare nationen Sveriges 

medborgare/befolkningen, ty all makt utgår från folket i svensk grundlag instifat. 

Dessa har en gemensam sak, alla är finansierade av skattemedel och dessutom 

säkerställda UTAN PERSONLIGT ANSVAR, utan att det säkerställts folkligt stöd i det 

beslutet. Sverige tillhör därmed en av de mest korrupta nationerna i världen, och 

därav den situation som nu nationen Sveriges medborgare befinner sig i. 

Alltså majoriteten av nationen Sveriges medborgare som föds med fullständigt 

personligt ansvar och bär med sig detta fullständiga personliga ansvar ända in i 

döden, sådan är den sk kallade demokratin i Sverige. 

mailto:petra.lundh@aklagare.se
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BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare beskyddas 

som synes av politiker och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner(fd 

landsting) och kommuner inom den som synes samhällsfarligaste KLANEN I 

SVERIGE, nämligen klanen utan personligt ansvar! 

Dessa massutskick, som också Åklagarmyndigheten i Sverige fått del av över tid har 

mörkats, dvs. inte likabehandlats som inom Socialdepartementet och 

Folkhälsomyndigheten, vilket delgivits om sedan tidigare skrivelse till huvudkontoret 

för Åklagarmyndigheten i Sverige och dig som ytterst ansvarig myndighets chef Petra 

Lundh. 

Det har fullt följbart gå att utläsa i diarieutskrifterna Allmän handling inkommen, alltså 

inte alls specificerad och därmed mörkat vad handlingen, skrivelsen, massutskicket 

har för rubricering, dvs. dolts av Åklagarmyndigheten i Sverige 

Dessutom är också fullt följbart att Åklagarmyndigheten i Sverige har säkerställt att 

inkomna skrivelser/massutskick, väldigt många över tid, ovan angivna som Allmän 

handling, är av Åklagarmyndigheten i Sverige(huvud kontoret), som du Petra Lundh 

är ytterst ansvarig myndighetschef för, säkerställt i alla inkomna skrivelser 

massutskick om Corona bedrägeriet mot mänskligheten och nationen Sveriges 

medborgare och Brott mot mänskligheten mot nationen Sveriges medborgare, är 

belagda med sekretess. 

Bara att läsa innantill i AMR 3496 19, rättsavdelningen, huvudkontoret 

Åklagarmyndigheten i Sverige.  

Bästa ytterst ansvarige myndighetschef Petra Lundh, du är ytterst ansvarig för att 

inte dessa skrivelser/massutskick likabehandlas som inom andra myndigheter i 

Sverige, se tidigare ingivna registerutdrag/diarieutskrifter från Socialdepartementet 

och Folkhälsomyndigheten, och uppenbart är att dessa åtfölja svensk lag, men så 

gör uppenbart inte inom huvudkontoret för Åklagarmyndigheten i Sverige. 

Till saken hör att Folkhälsomyndigheten gjort tidigare på  samma sätt som 

Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) men dessa insåg efter inspelat samtal 

som publicerats offentligt att de gör fel och numera säkerställts precis som inom 

Socialdepartementet att registrera inkomna handlingar/massutskick fullt följbart 

rubricerade i beskrivning av handlingarna, bara att återigen läsa innantill ytterst 

ansvarige myndighetschef Petra Lundh. 

Till saken hör att även Socialdepartementet gjorde tidigare precis som 

Folkhälsomyndigheten gjort över tid, mörkade, precis som Åklagarmyndigheten i 

Sverige fortfarande gör, med efter inspelat samtal med rättschefen/kanslichefen 

Marianne Jenryd så säkerställdes att registraturen i laga ordning säkerställer vad du 

delgivits om sedan tidigare ytterst ansvarige myndighets chef Petra Lundh. 

Numera, bevisligen skickar Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten 

diarieutskrift/registerutdrag, så fort massutskicket kommit in till respektive registratur 



via e-post från undertecknad, alltså samma dag(under vardagar), rättssäkerheten 

värnas således av dessa makt- och myndighetsutövare genom att åtfölja lag.  

 

Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret), som du Petra Lundh är ytterst 

ansvarig myndighetschef för har övertid varit mycket obstinata, naiva och 

förmodligen imbecilla och skickat registerutdrag/diarieutskrift via vanligt postgång, 

som inte är att använda skattemedel på ett effektivt sätt för skattebetalarna, eftersom 

dessa diarieutskrifter begärts ska skickas via e-post till undertecknad e-post adress. 

Alltså något som både Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten 

säkerställer dagligen förmår sig inte huvudkontoret för Åklagarmyndigheten i 

Sverige! 

Att missbruka skattemedel är som synes stöld av skattemedel, utifrån följande, 

citat 

"Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket" 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_M%C3%B6ller 

 

Har ytterst ansvarige myndighetschefen Petra Lundh sk partibok och är 

socialdemokrat så bör du känna till detta ovan citerade och ”rätta in dig i ledet” 

bästa ytterst ansvarige myndighetschef Petra Lundh. 

Senaste händelsen i långbänken huvudkontoret Åklagarmyndigheten i Sverige  

mörkanden är det inspelade och publicerade samtalet med den anställde Niklas 

Gustafsson och underordnad dig ytterst ansvarige myndighetschef Petra Lundh. 

 

Niklas Gustafsson uppbär titeln Verksarkivarie/Dataskyddsombud på 

Rättsavdelningen, huvudkontoret Åklagarmyndigheten i Sverige, och ska i dennes 

anställning åtfölja lag, precis som Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten 

bägge numera bevisligen gör, se tidigare delgivna handlingar till dig ytterst ansvarige 

myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige Petra Lundh. 

 

Det inspelade samtalet är av 2020-10-17 och är offentligt publicerat i SVERIGE 

GRANSKAS serien och delges härmed ytterst ansvarige myndighetschef Petra 

Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige vid huvudkontoret. 

SVERIGE GRANSKAS 

Åklagarmyndigheten I Sverige CORONA BEDRÄGERIET systematiskt BROTT MOT 

MÄNSKLIGHETEN 2020 10 16 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_M%C3%B6ller


Lyssna och läs undertexten och sprid vidare i dina nätverk 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/aklagarmyndigheten-i-sverige-corona-bedrageriet-

systematisk-brott-mot-manskligheten-2020-10-16 

Därtill ingår det inspelade samtalet i dagens massutskick av datum 2020-10-17 

bästa myndighetschef Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige, 

huvudkontoret. 

Bifogar dagen massutskick av datum 2020-10-17 som bifogade pdf filen 

TILL….. 

 

Noteras särskilt att detta dagens massutskick, precis som tidigare, är emottagit 

av huvkontoret Åklagarmyndigheten i Sverige, citat 

Från: Reg Huvudkontoret [mailto:noreply-registrator@aklagare.se]  

Skickat: den 17 oktober 2020 07:21 

Till: Ulf Bittner 

Ämne: SV: Coronavirus Fraud Scandal - The Biggest Fight Has Just Begun Estoniakatastrofen Det går 

inte att lita på SVERIGE DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 31 Mycket viktig information till 

Sveriges alla medborgare, du läser mera i den bifogade filen T 

Detta meddelande går inte att svara på. 
 
Om allmänna handlingar 

Åklagarmyndigheten Huvudkontoret har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post 

varje arbetsdag och kommer att behandla ditt ärende eller din fråga så snart som möjligt. All post 

som inkommer till Åklagarmyndigheten blir allmän handling. Det innebär bland annat att 

allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande.  

Om personuppgiftsbehandling 

I och med att e-posten inkommit till Åklagarmyndigheten blir dina personuppgifter föremål för 

behandling enligt gällande dataskyddslagstiftning.  

Mer information om allmänna handlingar och personuppgiftsbehandling finns på 

Åklagarmyndighetens hemsida, se https://www.aklagare.se/om-oss/uppdrag-och-mal/hantering-av-

personuppgifter-i-aklagarmyndigheten/  

Information om Åklagarmyndigheten Huvudkontoret finns på www.aklagare.se 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Åklagarmyndigheten Huvudkontoret   
 
Tel växel: 010-562 50 00 • Fax: 010-562 52 99 • registrator@aklagare.se • Postadress: Box 5553, 114 
85 Stockholm • Besöksadress: Östermalmsgatan 87 C, 3 tr, 114 59 Stockholm • www.aklagare.se  
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Slut citat. 

 

Eftersom parterna uppenbart inte är överens, huvudkontoret 

Åklagarmyndigheten i Sverige och undertecknad har olika uppfattningar, men 

inte med Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten, som åtfölja gällande 

lag i Sverige, så har begärts och begäres härmed av ytterst ansvarige 

myndighetschef Petra Lundh, huvudkontoret Åklagarmyndigheten i Sverige ett 

i laga ordning beslut. 

Ett beslut som ska vara fullständigt fullt följbart motiverat och förståligt med 

besvärshänvisning om varför huvudkontoret Åklagarmyndigheten i Sverige 

och ytterst ansvarige myndighetschefen Petra Lundh och dennes anställde inte 

likabehandlar inför lag. 

Alltså som bevisligen Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten gör i 

deras makt- och myndighetsutövning under lagarna och svensk grundlag 

Regeringsformen, se särskilt RF 1:1 och RF 1.2. 

Den starkar parten huvudkontoret Åklagarmyndigheten i Sverige och ytterst 

ansvarige myndighetschefen Petra Lundh äger bevisbördan att bevisa att 

likabehandling sker dvs. som sker hos Socialdepartementet och 

Folkhälsomyndigheten, som inte alls mörkar om Corona bedrägeriet mot 

mänskligheten och nationen Sveriges medborgare. 

Corona bedrägeriet som också synes vara BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och 

nationen Sveriges medborgare/befolkning. 

Lite godbitar som idag delges i dagens massutskick, se också dagens 

massutskick bifogad pdf filen, bästa ytterst ansvarige myndighetschef Petra 

Lundh Åklagarmyndigheten i Sverige, citat 

Coronavirus Fraud Scandal — The Biggest Fight Has Just 

Begun 

KORRUPTIONEN DÖDAR ÅLDERSRIKA I SVERIGE 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och 

krigsförbrytelser 

Den brutala sanningen bakom Covid-19, 5G och det nya 

GMO-vaccin man vill tvinga på varenda människa 

Ole Dammegård om bl.a CORONA BEDRÄGERIET och Sverige Turnen 2020 

10 16 



 

Åklagarmyndigheten I Sverige CORONA BEDRÄGERIET systematiskt 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN 2020 10 16 

Estoniakatastrofen Det går inte att lita på SVERIGE 

Det finns två hål i båten enligt uppgifter i Estnisk TV. Jüri Lina ger 

uppdatering. 

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 

  

2020-10-17 

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 

HJÄLP TILL ATT SPRIDA VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK 

SANNINGEN OM CORONA BEDRÄGERIET SKA FRAM ÄVEN I 

SVERIGE 

CORONA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES 

MEDBORGARE 

 

 



 

Citat 

Massive Lawsuit Launches Against the Lockdowns  

SARS-CoV-2 has been touted as one of the most serious threats to 

life in modern history, but is it really a pandemic?  

An international network of lawyers is preparing to investigate and prosecute 

those responsible for the devastating lockdowns, and using fraudulent testing 

to stage a pandemic. 

Läs mera och sprid vidare i alla dina nätverk 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/17/coronavirus-fraud-biggest-crime-against-

humanity.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20201017Z2&mid=

DM679594&rid=989153395 

 

Varför beskyddar SVERIGES REGERING detta fullständiga 

vansinne?: Pharmaceutical medicine kills more people than all acts 

of war, terrorism, gun violence and murder COMBINED. 

Läs mera och sprid vidare i alla dina nätverk 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/10/16/varfor-beskyddar-sveriges-regering-detta-fullstandiga-

vansinne-pharmaceutical-medicine-kills-more-people-than-all-acts-of-war-terrorism-gun-violence-and-

murder-combined/ 

 

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 

 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/17/coronavirus-fraud-biggest-crime-against-humanity.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20201017Z2&mid=DM679594&rid=989153395
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/17/coronavirus-fraud-biggest-crime-against-humanity.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20201017Z2&mid=DM679594&rid=989153395
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/17/coronavirus-fraud-biggest-crime-against-humanity.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20201017Z2&mid=DM679594&rid=989153395
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/10/16/varfor-beskyddar-sveriges-regering-detta-fullstandiga-vansinne-pharmaceutical-medicine-kills-more-people-than-all-acts-of-war-terrorism-gun-violence-and-murder-combined/
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/10/16/varfor-beskyddar-sveriges-regering-detta-fullstandiga-vansinne-pharmaceutical-medicine-kills-more-people-than-all-acts-of-war-terrorism-gun-violence-and-murder-combined/
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/10/16/varfor-beskyddar-sveriges-regering-detta-fullstandiga-vansinne-pharmaceutical-medicine-kills-more-people-than-all-acts-of-war-terrorism-gun-violence-and-murder-combined/


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? 

 

 

Dr Mercola delger World Wide 2020-10-17, citerar lösryckta delar ur denna 

MYCKET VIKTIGA artikel, sprid vidare i alla dina nätverk, citat 

Coronavirus Fraud Scandal — The Biggest Fight Has Just 

Begun 

According to Fuellmich, an international class-action lawsuit will be filed 

against those responsible for implementing the economically devastating 

lockdowns around the world, as well as using fraudulent testing to engineer 

the appearance of a dangerous pandemic. 

This includes everyone from local policy makers all the way to the World 

Health Organization and drug companies. He claims more than 50 other 

countries will be following suit. 

"I have been practicing law primarily as a trial lawyer against fraudulent 

corporations such as Deutsche bank, formerly one of the world's largest and 

most respected banks, today one of the most toxic criminal organizations in 

the world; 

To the politicians, who believe those corrupt people, these facts are hereby 

offered as a lifeline, that can help you readjust your course of action and start 

the long overdue public scientific discussion and not go down with those 

charlatans and criminals. ~ Dr. Reiner Fuellmich 

The PCR Test Fraud 

Slut citat, läs hela artikeln, se videon och sprid vidare I alla dina nätverk 



https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/17/coronavirus-fraud-biggest-crime-against-

humanity.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20201017Z2&mid=

DM679594&rid=989153395 

 

Estoniakatastrofen/ Sverige går inte att lita på! 

Publicerat 2020-10-16 

Det finns två hål i båten enligt uppgifter i Estnisk TV. Jüri Lina ger 

uppdatering. 

Lyssna och sprid vidare i alla dina nätverk 

https://www.youtube.com/watch?v=n5vSi7jeElg 

 

 

CORONA BEDRÄGERIET 

Systematiskt och generellt BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen 

Sveriges medborgare, går Sverige att lita på i fråga om generella och 

systematiska brott mot nationen Sveriges medborgare? 

SVERIGE GRANSKAS 

Ole Dammegård om bl.a CORONA BEDRÄGERIET och Sverige Turnen 

2020 10 16 

Lyssna och läs undertexten och sprid vidare i alla dina nätverk 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/ole-dammegard-om-bla-corona-bedrageriet-och-sverige-

turnen-2020-10-16 

 

SVERIGE GRANSKAS 

Åklagarmyndigheten I Sverige CORONA BEDRÄGERIET systematiskt 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN 2020 10 16 

Lyssna och läs undertexten och sprid vidare i dina nätverk 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/aklagarmyndigheten-i-sverige-corona-bedrageriet-

systematisk-brott-mot-manskligheten-2020-10-16 
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https://www.youtube.com/watch?v=n5vSi7jeElg
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Sjuksköterska: Regionernas rekommendationer torterar våra äldre 

till döds! 

https://www.youtube.com/watch?v=o7NbOzKvs0o 

 

Du läser ännu mera här om Corona bedrägeriet och BROTT MOT 

MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 

 

MEDICAL TYRANNY/ SKOLMEDICINEN I SVERIGE DÖDAR 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE 

 

Hade man använt sig av denna kombinationsterapi av C-vitamin och vitamin D3 

hade troligtvis ännu färre dött i Covid-19 i Sverige. 

 

Sjukvården i Sverige kunde ha förhindrat mer än 3 500 prematura dödsfall i 

Covid-19 per 2020-10-12 om sjukvården hade använt befintlig kunskap. 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK OM SKOLMEDICINENS 

SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET I SVERIGE 

Mycket viktig artikel av Björn Hammarskjöld, publicerad 2020-10-15, MÅSTE LÄSAS 

och spridas vidare i alla dina nätverk, citat 

KORRUPTIONEN DÖDAR ÅLDERSRIKA I SVERIGE 

Det är förskräckligt när "makthavarna" helt saknar kunskap om hur hälso- och 

sjukvård ska bedrivas. 

Att man tillsätter medicinska chefer i strid med Regeringsformens 12 kapitel 5 § där 

det klart framgår att det enbart är förtjänst och skicklighet som avgör när en chef ska 

tillsättas. Denna lag gäller såväl samtliga statliga, regionala som kommunala 

tjänstetillsättningar. Då gäller det att ha tillräckligt många akademiska examina inom 

rätta områden och ha publicerat många artiklar 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o7NbOzKvs0o
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/


 

Politiska meriter inräknas inte. 

Men i verkligheten struntar man i förtjänst och skicklighet och tar den som är 

trognast partiet utan akademiska examina. Det finns ett bra ord för detta 

beteende 

KORRUPTION. 

Sverige anses ha en låg grad av korruption enligt de mätningar som görs. 

Mätningarna görs bara på privata företag. 

Korruptionsmätningarna görs aldrig inom den "offantliga" sektorn. Där finns 

och frodas korruptionen alldeles förfärligt mycket. 

Och det går alldeles för bra att driva korruptionen till oanade höjder alltsedan 

1975-01-01 då Brottsbalkens 20 kapitel tog bort det personliga 

tjänstepersonsansvaret. 

Politiker och tjänstepersoner kan begå vilka brott som helst mot våra grundlagar och 

administrativa lagar och ingen kan ställas till svars för alla sina lagbrott. 

2018 skulle det ha kommit en lag i Brottsbalken där man återinförde det 

personliga tjänstepersonsansvaret men den till synes djupt k rr mp r d (saknade 

vokaler är a, e, e, o, u, sätt in dem på rätta platserna) regeringen saknar snart tre år 

senare ännu det minsta lilla förslag till lag. Verkar göra vad den kan för att skydda sin 

egen rygg. 

Att sjukvården helt har negligerat den bästa behandlingen av patienter med 

Covid-19 är ett annat fasansfullt misstag. Sjukvården verkar inte läsa annan 

litteratur än läkemedelsreklam. 

Docent Uffe Ravnskov fick in en debattartikel i Läkartidningen den 20 april om 

att vitamin C i hög dos (mer än 10 g intravenöst per dag) skyddade mot cytokin 

storm och patienterna överlevde. Från och med den 21 april har det i Sverige dött 

mer än 3 000 personer i Covid-19.  

Med askorbatterapi skulle man därefter ha kunnat förhindra en prematur död 

hos omkring 2 500 personer medan endast omkring 600 skulle ha dött. 

Om man sedan gåve befolkningen och patienterna vitamin D3 så att 

plasmanivån överstiger 125 nmol/L vitamin D3 så skulle nästan ingen ens smittas 

av SARS-CoV-2. De som hade brist på D3 och smittades med SARS-CoV-2 skulle bli 

snabbare friska med tillskott av vitamin D3. 

 



Hade man använt sig av denna kombinationsterapi av C-vitamin och 

vitamin D3 hade troligtvis ännu färre dött i Covid-19 i Sverige. 

Sjukvården i Sverige kunde ha förhindrat mer än 3 500 prematura dödsfall i Covid-19 

per 2020-10-12 om sjukvården hade använt befintlig kunskap. 

Det behövs då inga vacciner mot SARS-CoV-2.  

Det går inte lika bra med selleri men vitamin D3 skyddar i betydligt högre grad (mer 

än 95 %) än vacciner som har en uppskattad skyddseffekt om ”50-60 %”. 

Läs mer 

https://anthropocene.live/2020/10/14/den-politiska-adelns-folkmord-pa-vara-skoraste-aldsta/  

Referenser: 

Uffe Ravnskov Läkartidningen  

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/04/goda-anledningar-att-prova-hoga-doser-c-vitamin-vid-

covid-19/  

Humble, Pelling, Susanne Bejerot. Läkartidningen 
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/d-vitamin-kan-skydda-mot-svar-infektion-vid-covid-19/  

Glöm inte att läsa kommentarerna i LT! 

Slut citat, sprid vidare i alla dina nätverk 

Källa till ovan citerat 

https://kostkunskap.blogg.se/2020/october/korruptionen-dodar-aldersrika-i-sverige.html 

 

 

Läs gällande lag om BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN I SVERIGE, citerar 

lösryckta  delar, citat 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och 

krigsförbrytelser 

Brott mot mänskligheten 

2 §  För brott mot mänskligheten döms, om gärningen utgör eller ingår som ett led i 

ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila, den som 

1. dödar en person som ingår i gruppen, 
2. tillfogar en person som ingår i gruppen allvarlig smärta eller skada eller 

utsätter denne för svårt lidande genom tortyr eller annan omänsklig 
behandling, 

https://anthropocene.live/2020/10/14/den-politiska-adelns-folkmord-pa-vara-skoraste-aldsta/
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/04/goda-anledningar-att-prova-hoga-doser-c-vitamin-vid-covid-19/
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/04/goda-anledningar-att-prova-hoga-doser-c-vitamin-vid-covid-19/
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/d-vitamin-kan-skydda-mot-svar-infektion-vid-covid-19/
https://kostkunskap.blogg.se/2020/october/korruptionen-dodar-aldersrika-i-sverige.html
https://lagen.nu/2014:406#P2S1


Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på 

livstid. 

 

 

Bakomkulisserna delger 2020-10-16, läs hela artikeln och sprid vidare i dina 

nätverk, citat 

Atomic Bombshell: Vi har bevis för att Rothschilds patenterade Covid-

19 biometriska tester 2015 och 2017, Pirbright äger viruset – som är ett 

biologiskt vapen skapat av DARPA, Bill Gates, DEFRA, WELLCOME 

TRUST (UK) och Europeiska Kommissionen (EU) 

https://bakomkulisserna.biz/2020/10/16/atomic-bombshell-vi-har-bevis-for-att-rothschilds-

patenterade-covid-19-biometriska-tester-2015-och-2017-pirbright-ager-viruset-som-ar-ett-

biologiskt-vapen-skapat-av-darpa-bill-gates-defra/ 

 

Mycket viktig information, missa inte, lyssna, citat 

GOOD VIBRATIONS PODCAST, VOL. 167: MICHAEL O’BERNICIA - 

PRIVATE PROSECUTIONS OF BRITISH MPS 

A hugely inspiring conversation, as activist Michael O’Bernicia of thebernician.net, 

breaks down the private criminal prosecutions for “Pandemic” Fraud that he is 

bringing, under Common Law, against all British MPs who voted to extend The 

Coronavirus Act 2020.  

These treasonous MPs were served notice at the end of September, and offered an 

opportunity to escape prosecution by renouncing their position and leaving their 

posts. 

 

The constitutional powers of the Magna Carta still stand in this country, he points out, 

and offer the best opportunity for the people to hold accountable the criminals in 

Government for Treason, Crimes Against Humanity and Genocide, all of which the 

current Tory government can be seen to be guilty of.  

 

It’s not unreasonable to assume, Michael asserts, that the likes of Johnson, Hancock 

and Whitty could find themselves in jail if the case progresses well. 

Slut citat 

https://bakomkulisserna.biz/2020/10/16/atomic-bombshell-vi-har-bevis-for-att-rothschilds-patenterade-covid-19-biometriska-tester-2015-och-2017-pirbright-ager-viruset-som-ar-ett-biologiskt-vapen-skapat-av-darpa-bill-gates-defra/
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/16/atomic-bombshell-vi-har-bevis-for-att-rothschilds-patenterade-covid-19-biometriska-tester-2015-och-2017-pirbright-ager-viruset-som-ar-ett-biologiskt-vapen-skapat-av-darpa-bill-gates-defra/
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/16/atomic-bombshell-vi-har-bevis-for-att-rothschilds-patenterade-covid-19-biometriska-tester-2015-och-2017-pirbright-ager-viruset-som-ar-ett-biologiskt-vapen-skapat-av-darpa-bill-gates-defra/
http://thebernician.net/


Lyssna och sprid vidare i alla dina nätverk 

https://www.bitchute.com/video/x2LKMqSLaGYl/ 

 

VACCIN VANSINNET 

Måste läsas, Föredrag av Jens Jerndal, citat 

Den brutala sanningen bakom Covid-19, 5G och det nya 

GMO-vaccin man vill tvinga på varenda människa 

Du läser mera i den bifogade pdf filen Jerndal….., och sprider vidare i alla dina 

nätverk 

 

Läs hela artikeln, citat 

Most Americans distrust Covid-19 vaccines, and for good reason 

https://www.naturalnews.com/2020-10-16-jj-halts-covid19-vaccine-trial-after-participant-

illness.html# 

 

Citat 

Will They Put a CHIP in the Coronavirus Vaccine? 

Conversation about a coronavirus vaccine often includes discussion and 

speculation about a potential RFID chip placed inside the vaccine itself. Is this 

possible and will it take place? Jay Walker, CEO of Apiject, joins Lorie Johnson 

to share the latest. 

Slut citat 

Se videon och sprid vidare I alla dina nätverk 

https://www.youtube.com/watch?v=IGJjE6a0Nxc&feature=youtu.be 

 

 

 

https://www.bitchute.com/video/x2LKMqSLaGYl/
https://www.naturalnews.com/2020-10-16-jj-halts-covid19-vaccine-trial-after-participant-illness.html
https://www.naturalnews.com/2020-10-16-jj-halts-covid19-vaccine-trial-after-participant-illness.html
https://www.youtube.com/watch?v=IGJjE6a0Nxc&feature=youtu.be


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 

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? 

 



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/ 

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 

 

Slut citat 

 

Bästa myndighetschef och ytterst ansvarige Petra Lundh, huvudkontoret 

Åklagarmyndigheten i Sverige, det är av största vikt och även ur trovärdighets 

aspekten  

- att du som anställd ytterst av oss nationen Sveriges skattebetalare nu 

handlägger ärendet personligen, och personligen undertecknar begärt 

beslut, eftersom du uppenbart är ytterst ansvarig för mörkandet om 

Corona bedrägeriet mot mänskligheten och  nationen Sveriges 

medborgare inom ”din” myndighet och huvudkontoret 

Åklagarmyndigheten i Sverige. 

-  

- Därtill är det uppenbart som synes att det finns uppsåt till mycket grova 

brott mot mänskligheten, inte bara i Sverige, en mycket kvalificerad 

depopulations agenda, särskilt riktad mot de svagaste, de äldre och 

sjuka, som uppenbart synes vara BROTT MOT MÄNSKLIGEHETEN och 

nationen Sveriges medborgare, varför ska det mörkas inom 

huvudkontoret Åklagarmyndigheten i Sverige, där du Petra Lundh är 

ytterst ansvarige myndighetschef? 

 

Mycket intressant framkom i dagens dr Mercola utskick, som går ut 

World Wide Petra Lundh, läs hela artikeln, och se videon med dr 

Reiner Fuellmich, citat 

To the politicians, who believe those corrupt people, these facts are 

hereby offered as a lifeline, that can help you readjust your course 

of action and start the long overdue public scientific discussion and 

not go down with those charlatans and criminals. ~ Dr. Reiner 

Fuellmich 

Slut citat 

https://soundcloud.com/ulf-bittner
mailto:voulf56@gmail.com
mailto:eueeshealthcare@gmail.com


 

Du läser mera, hela artikeln, och ser videon, och sprider vidare till alla Sveriges 

åklagare och anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige om du är en 

ansvarstagande myndighetschef Petra Lundh, återstår att se vilket du är bästa Petra 

Lundh. 

Här är länken till artikeln som delger om 

To the politicians, who believe those corrupt people, these facts are hereby 
offered as a lifeline, that can help you readjust your course of action and start 
the long overdue public scientific discussion and not go down with those 
charlatans and criminals. ~ Dr. Reiner Fuellmich 
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/17/coronavirus-fraud-biggest-crime-against-

humanity.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20201017Z2&mid=

DM679594&rid=989153395 

 

Artikeln har rubriken 

Coronavirus Fraud Scandal — The Biggest Fight Has Just Begun 

Noteras särskilt bästa Petra Lundh, det går inte på något sätt att fortsätta mörka om 

Brott mot mänsklighetens, enligt mitt synsätt! 

Videon på YouTube, upplagd av Dr. Reiner Fuellmich 3 oktober 2020 har i skrivande 

stund, bara på YouTube, setts av 1 447 405, den finns också på andra plattformar, 

om YouTube skulle våga censurera Dr. Reiner Fuellmich YouTube kanal, du finner 

den här och mycket mer som kan vara av intresse för dig och dina anställda Petra. 

https://www.youtube.com/channel/UCJB8ANhWVhgQf9Rw-KJo26Q/videos 

 

Ca 49 minuter som du Petra och alla dina anställda bör se per omgående,  av och 

med Dr. Reiner Fuellmich, citat 

Crimes against Humanity 

https://www.youtube.com/watch?v=kr04gHbP5MQ 

 

Följande är av mycket stor vikt och har uttalats av Dr. Reiner Fuellmich om 

Corona bedrägeriet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, 

som uppenbart synes vara systematiskt och generellt BROTT MOT 

MÄNSKLIGHETEN även i Sverige Petra! 

 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/17/coronavirus-fraud-biggest-crime-against-humanity.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20201017Z2&mid=DM679594&rid=989153395
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/17/coronavirus-fraud-biggest-crime-against-humanity.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20201017Z2&mid=DM679594&rid=989153395
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/17/coronavirus-fraud-biggest-crime-against-humanity.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20201017Z2&mid=DM679594&rid=989153395
https://www.youtube.com/channel/UCJB8ANhWVhgQf9Rw-KJo26Q/videos
https://www.youtube.com/watch?v=kr04gHbP5MQ


Citat 

Dr. Reiner Fuellmich kunde berätta mer om PCR-testet:  

”Detta PCR-test är den enda grunden för, i Tyskland, men också över hela 

världen, att fastställa att vi har att göra med en pandemi. PCR-testerna kan inte 

och får inte användas för att avgöra om vi har att göra med en infektion. De är 

inte godkända för diagnostiska ändamål, och de kan inte heller det. De kan inte 

hitta någon infektion, de kan bara bestämma att ett specifikt fragment av en 

molekyl hittades i kroppen, men det kan vara vad som helst, det kan också vara 

rester, till exempel från processerna i kroppens eget immunsystems kamp mot 

förkylning och / eller eller något mer ofarligt.  

Testerna kan också ha en positiv effekt på papaya och andra saker, som under 

tiden också har skrivits om i media.  

Detta innebär att själva grunden, den faktiska grunden för att 

fastställa existensen av en pandemi, inte existerar alls ” 

(uttalande av Dr. Fuellmich, här, 12: 52-13: 55). 

Slut citat Källa till ovan citerat 

https://bakomkulisserna.biz/2020/10/03/konkurs-pa-grund-av-corona-pandemin-en-grupptalan-

av-tyska-dr-reiner-fuellmich/ 

 

Trovärdighet, ärlighet och modet att utföra och säkerställa ditt uppdrag Petra, 

det återstår att se om du besitter dessa egenskaper eller om ”du rättar in dig i 

ledet” och fortsätter säkerställa att huvudkontoret för Åklagarmyndigheten i 

Sverige fortsätter på tidigare ingiven bevisad väg bästa Petra. 

 

Emotser mycket skyndsam handläggning och beslut/kommunicering från dig 

som bevisligen är ytterst ansvarig för detta mörkande inom huvudkontoret och 

Åklagarmyndigheten i Sverige Petra Lundh. 

 

Denna skrivelse kommer att publiceras offentligt och därtill det svar och beslut 

som du Petra Lundh är skyldigt till hela nationen Sveriges medborgare 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter 

Ulf Bittner 

https://bakomkulisserna.biz/2020/10/03/konkurs-pa-grund-av-corona-pandemin-en-grupptalan-av-tyska-dr-reiner-fuellmich/
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/03/konkurs-pa-grund-av-corona-pandemin-en-grupptalan-av-tyska-dr-reiner-fuellmich/


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  
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This message is meant for the addressee only and may contain confidential and legally privileged information. 

Any unauthorised review, use, copying, storage, disclosure or distribution of this e-mail and any attachments is 

strictly prohibited. If you are not the named recipient or have otherwise received this communication in error, 

please destroy this message from your system and kindly notify the sender by e-mail. Thank you for your co-

operation 

 

Varning! E-post till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets 

Radioanstalt, FRA. 

 

WARNING! E-mail to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence 

Radio Establishment. 
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