
 

MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK OM 

BIOVAPNET/VACCINET MOT MÄNSKLIGHETEN 

Dr. Wakefield warns : ”This is not a Vax, it is irreversible genetic 

modification” MIRROR 

https://www.brighteon.com/b3dd7023-edfd-48ee-b20d-25b4fed967e4 

 

Välkommen till det SUPER KORRUPTA SVERIGE 

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 

 
 

2021-01-01 
 
Delgivning om meddelat ansvar i Brott mot mänskligheten och nationen 
Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet 
 
Sveriges Regering med flera medlöpare har bedrägligt uppsåtligt vilselett 

nationen Sveriges medborgare i fråga om Corona bedrägeriet/Brott mot 

mänsklighetens och nationen Sveriges medborgare 

DET BHÖVS INGET VACCIN - DET EXISTERAR INGEN PANDEMI - DET 
BEHÖVS INGEN PANDEMILAG - CORNA BEDRÄGERIET/BROTT MOT 
MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE 

 

FAKTA; Hur många har dött av Covid-19?  

15 % av i dagsläget 8 000 avlidna personer blir omkring 1 200 personer som har dött av 
Covid-19. Det blir 0,011 % eller att 99,99 % av Sveriges befolkning har överlevt 
pandemin som inte kan betraktas annat än som en vanlig förkylning. 
https://kostkunskap.blogg.se/2020/december/och-vi-kan-fira-en-god-jul-som-vi-gjorde-forr.html 

 

 

 

https://www.brighteon.com/b3dd7023-edfd-48ee-b20d-25b4fed967e4
https://kostkunskap.blogg.se/2020/december/och-vi-kan-fira-en-god-jul-som-vi-gjorde-forr.html


SWEBB TV KAN GÖRA SKILLNAD FÖR NATIONEN SVERIGES 

MEDBORGARE 

 

Citat 
Från: Ulf Bittner [mailto:voulf56@gmail.com]  
Skickat: den 31 december 2020 21:11 
Till: mikael.willgert@swebbtv.se; info@swebbtv.se 
Kopia: bjorn@hammarskjold.nu; 'Nöjestorget AB'; 'Nöjestorget AB'; voulf5610@gmail.com 
Ämne: Statsministerns förordningsbrott Att regeringen avgår omedelbart om den verkligen lägger fram ett 
grundlagsbrytande lagförslag är självklart i en demokrati. 
Prioritet: Hög 

 

Swebb TV 
Mikael Wilgert 
 
2020-12-31 
 
Tack för det gånga året och Gott nytt bättre år 2021 
 
Du/ni får supertipset om vad ni kan börja det nya året med, som alla era tittare 
kommer uppskatta, nämligen intervjua Björn Hammarskjöld mycket 
skyndsamt, du förstår mera när du läst tipset till Ekoredaktionen av denna 
nyårsaftons kväll. 
 
Se mailet här nedan i denna del.(min kommentar till dig som läser massutskicket, 
det mailet som Swebb TV fått del av finner du längre ner i massutskicket, det som 
Sveriges Radio Ekot fått från Björn Hammarskjöld av den 31 december 2020 20:12) 
 
Björn Hammarskjöld besitter sådana kunskaper som aldrig tidigare har släppts 
fram i Swebb Tv, så det är av största vikt att detta prioriteras av Swebb Tv inför 
riksdagens beslut 2021-01-08. 
 
Björn Hammarskjöld får kopia på denna kommunicering och dessutom Ulf 
Bejerstrand, som nyligt intervjuat Björn i sin kanal på FaceBook. 
 
Som du vet Mikael så har SVERIGE GRANSKAS raderats fullständigt från 
SoundCloud 2020-12-23 kl.12:00, utan förvarningar eller varningar alls från 
Sound Cloud, du som väldigt många andra får del av massutskicken dagligen. 
 
Återigen Gott Bättre Nytt År 2021 
 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter 
 
Ulf Bittner 
 
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 

 
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 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
mailto:eueeshealthcare@gmail.com


SVERIGES RADIO EKOT 

Delgivning om meddelat ansvar i Brott mot mänskligheten och nationen 
Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet 
 

 

 
Björn Hammarskjöld har säkerställt att Sveriges Radio Ekot kan göra skillnad och 
värna nationen Sveriges medborgare, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat 
 

Att regeringen avgår omedelbart om den verkligen lägger fram ett 

grundlagsbrytande lagförslag är självklart i en demokrati. 

 
 
Från: Björn Hammarskjöld [mailto:bjorn@hammarskjold.nu]  
Skickat: den 31 december 2020 20:12 
Till: ekot@sverigesradio.se 
Ämne: Statsministerns förordningsbrott Att regeringen avgår omedelbart om den verkligen lägger fram 
ett grundlagsbrytande lagförslag är självklart i en demokrati. 

 

Hej Ekot! 

 

Jag hörde på 19-sändningen att statsministern försökte förklara sitt 

regelbrott mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

 

Han behöver inte oroa sig om han kunde sin och vår regeringsform, 

se nedan. 

 

Den nya Covid-19-lagen som regeringen vill lägga fram är både 

grundlagsstridig och obehövlig. Pandemin är ingen pandemi när man 

följer WHO:s egna definition 
1

. Våra politiker har tappat allt vett och 

all sans.  

En riksdagsledamot som följer grundlag och avvisar regeringens 

grundlagsstridiga förslag är en hjälte att hylla. En riksdagsledamot som röstar 

för regeringens grundlagsbrottsförslag till lag är som en fårskalle som följer 

sin flock, är inte värdig vårt förtroende längre och ska avgå omedelbart.  



Går man in på Johns Hopkins Dashboard 2 finner man följande siffror 2020-12-

28 

 

Plats Population # smittade # avlidna 
% 
smittade 

% 
avlidna 

% 
avlidna 
av 
smittade 

Diamond 
Princess 3 700 712 13 19,2 0,35 1,83 
USS 
Theodore 
Roosevelt 5 000 1 156 1 23,1 0,02 0,09 
Sverige 10 300 000 400 000 8 200 3,9 0,08 2,05 
USA 332 000 000 19 300 000 335 000 5,8 0,10 1,74 
Jorden 7 700 000 000 81 000 000 1 800 000 1,1 0,02 2,22 

 

Kryssningsfartyget Diamond Princess och hangarfartyget USS Theodore Roosevelt 

var helt nedstängda och isolerade. Omkring 20 % smittades och mindre än 0,35 % 

avled trots att en stor del av passagerarna på Diamond Princess tillhörde riskgruppen 

över 70 år. Detta visar att Lockdown inte fungerar, den bara saboterar de enskilda 

invånarnas och nationens ekonomi. 

I Sverige har det dött 0,08 % av befolkningen enligt Folkhälsomyndighetens siffror. 

Det innebär att mer än 99,91 % av invånarna i Sverige har överlevt Covid-19. 

I USA är det 0,10 % av befolkningen och i hela världen är det 0,02 % av befolkningen 

som har avlidit i Covid-19. 

Vad kan WHO mena med ”drabbar en stor andel av befolkningen i varje land.”?  

En stor andel av befolkningen utgör enligt min och andras åsikter att minst 30 % av 

befolkningen drabbas. 10 % är inte en ”stor andel” medan mer än 50 % är mer än ”en 

stor andel” av befolkningen. 30 % måste då betraktas som lagom. 

Inte ens USS Theodore Roosevelt har uppnått 30 % av besättningen som har 

drabbats. I Sverige är det 3,8% som har drabbats och både antalet smittade och 

antalet avlidna är nu på väg nedåt igen. 



Pandemin har alltså per WHO:s egen definition aldrig varit en pandemi. 

Antal smittade kommer att gå ned kraftigt den dagen som Folkhälsomyndigheten 

inför WHO:s nya regler av 2020-12-07 för definition av fall med Covid-19. WHO 

hävdar att det inte räcker med dtDT-PCR-test för att ställa diagnos. Det krävs en 

anamnes och status samt smittspårning förutom dtDT-PCR-test med ett Ct-värde på 

max 20 cykler mot dagens mer än 30-42 cykler. Mer än 20 cykler ger enligt WHO för 

många falskt positiva dtDT-PCR-test för SARS-CoV-2. 

Genom att följa folkhälsomyndighetens grundläggande råd om att hålla avstånd om 

minst en meter när man är ansikte mot ansikte, tvätta händerna innan man suger på 

tummen, petar sig i näsan eller torkar sig i ögat. Alla andra försiktighetsåtgärder är 

något som skrämda människor lägger till ”för säkerhets skull”. Men för alla av dessa 

överåtgärder saknas det vetenskapliga belägg att det skulle ge någon minskad 

smittspridning. 

Enligt chefläkaren Inge Bruce i Radio Uppland 2020-12-14 har smittspårarna funnit 

att allmän plats och allmänna kommunikationer inte ger annat än mycket låg 

smittspridning. De platser där men ser största smittspridningen är hemmet och 

arbetsplatsen.  

Det innebär att Sverige kan börja följa våra grundlagar och öppna upp helt alla 

kulturella evenemang inklusive alla former av idrott med alla åskådare.  

Då hade statsministern och justitieministern kunnat gå på julklappshandling och 

mellandagsrea utan att själva behöva avgå som de nu naturligtvis bör göra då de 

bryter mot sina egna förordningar. En regering som utfärdar förordningar ska givetvis 

följa de de förordningar de har utfärdat. 

Men de slipper avgå tack vare att det inte har funnits en ny pandemilag eftersom de 

nu kan hävda att förordningen strider mot vår grundlag enligt 12 kapitlet 10 § och får 

därför inte tillämpas. 

Då måste de nu i stället dra tillbaka den nya pandemilagen eftersom den strider mot 

vår regeringsforms lagstadgade fri- och rättigheter. Om lagen läggs fram till 

riksdagen så är den lagen förbjuden att antas enligt Regeringsformens 2 kapitel 19 §. 



Om riksdagen i alla fall lagvidrigt skulle anta den nya pandemilagen så får den inte 

tillämpas i domstolar enligt 11 kapitlet 14 § eller av myndigheter (inklusive regering 

och riksdag) enligt 12 kapitlet 10 §. 

Den riksdagsledamot som skulle vara så grundlagsbrytande att den röstar för den 

nya pandemilagen måste den riksdagsledamoten avgå omedelbart då den 

ledamoten brutit mot grundlag (RF 2:19). 

Att regeringen avgår omedelbart om den verkligen lägger fram ett grundlagsbrytande 

lagförslag är självklart i en demokrati. 

Gott Nytt ÅR! 

Önskar vänligen 

Björn Hammarskjöld 

Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi 

F.d- överläkare i pediatrik 

Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971) 

Virolog och molekylärbiolog 

070-385 09 33 

1WHO:s definition av pandemi: En pandemi är när en infektionssjukdom sprids över 
stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land.” 

2 https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
 
Slut citat. 
 
Publicerat här 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/12/31/ekot-sveriges-radio-bjorn-hammarskjold-tipsar-eko-redaktionen-pa-

nyarsafton-statsministerns-forordningsbrott-att-regeringen-avgar-omedelbart-om-den-verkligen-lagger-fram-ett-
grundlagsbrytande/ 

 
 
 

DU KAN OCKSÅ LÄSA PÅ BJÖRN HAMMARSKJÖLDS BLOGG 

DEN NYA COVID-19-LAGEN ÄR BÅDE GRUNDLAGSSTRIDIG OCH 

OBEHÖVLIG. 

https://kostkunskap.blogg.se/2020/december/den-nya-covid-19-lagen-ar-bade-grundlagsstridig-och-obehovlig.html 

 

 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/12/31/ekot-sveriges-radio-bjorn-hammarskjold-tipsar-eko-redaktionen-pa-nyarsafton-statsministerns-forordningsbrott-att-regeringen-avgar-omedelbart-om-den-verkligen-lagger-fram-ett-grundlagsbrytande/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/12/31/ekot-sveriges-radio-bjorn-hammarskjold-tipsar-eko-redaktionen-pa-nyarsafton-statsministerns-forordningsbrott-att-regeringen-avgar-omedelbart-om-den-verkligen-lagger-fram-ett-grundlagsbrytande/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/12/31/ekot-sveriges-radio-bjorn-hammarskjold-tipsar-eko-redaktionen-pa-nyarsafton-statsministerns-forordningsbrott-att-regeringen-avgar-omedelbart-om-den-verkligen-lagger-fram-ett-grundlagsbrytande/
https://kostkunskap.blogg.se/2020/december/den-nya-covid-19-lagen-ar-bade-grundlagsstridig-och-obehovlig.html


VARNING FRÅN LIVSMEDELSVERKET(och SVT) ÄR INTE 

TROVÄRDIGT 

Citat  

Livsmedelsverket varnar för D-vitamin 

PUBLICERAD 21 DECEMBER 2020 
Enligt branschorganisationen Svensk egenvård har försäljningen av D-vitamin nått 
rekordnivåer.          

Anledningen tros vara senaste tidens påståenden om en koppling mellan D-
vitaminbrist och ett svårt insjuknande i covid-19. Något som saknar vetenskapligt 
stöd. Företagen som säljer dessa produkter menar att de inte är farliga.                   

– Man ska vara medveten om riskerna med att ta så här höga doser. Det finns 

inte heller några extra hälsofördelar med att göra det, säger Bettina Julin på 
Livsmedelsverket. 
Slut citat 
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/livsmedelsverket-varnar-for-d-vitamin 

 
 
 
KAN LIVSMEDELSVERKETS ANSTÄLLDA LÄSA INNANTILL 

Livsmedelsverket känner mycket väl till följande 

Citat 
 
Toxicity 
 

Brohult and Jonsson showed in the beginning of 1970th that 2 500 µg vitamin D2/day 
for one year was without any toxic symptoms [6]. 
All toxic incidents but one is showing very large doses of vitamin D2, not vitamin D3 
1 000 µg daily to infants gave toxicity in one to four months [7]. That is equal to 
25 000 µg/day (1 000 000 IU) to an adult. 
In Finland in 1950th up to 1964 they recommended giving 125 µg to newborns 
without any symptoms of toxicity [8]. 125 µg to a newborn of 2,8 kg is equivalent 
to 3 125 µg to a 70 kg adult per day. 

 
Slut citat 
 
Noteras särskilt 
3 125 µg to a 70 kg adult per day blir 40 X 3125= 125 000IE/dag för vuxen om 70 
kg 
 
Ovan ingivet till Livsmedelsverket i/som remissvar av Björn Hammarskjöld 
2013, läs mera här 

VITAMIN D3 TILL NNR5 

Här kommer mitt remissvar till NNR5 rörande vitamin D3. 
https://kostkunskap.blogg.se/2013/june/vitamin-d3-till-nnr5.html 
 
 

 

https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/livsmedelsverket-varnar-for-d-vitamin
https://kostkunskap.blogg.se/2013/june/vitamin-d3-till-nnr5.html


Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott 

mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas 

med omedelbar verkan och rannsakas inför domstol 

 

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 

 

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE SKA AVSÄTTAS 

MED OMEDELBAR VERKAN OCH RANNSAKAS INFÖR DOMSTOL 

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/BROT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES 
MEDBORGARE AV SVERIGES REGERING, RIKSDAGEN, SOCIALSTYRELSEN, 
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN(ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR), SVT/SR OCH 
RIKSMEDIA MED FLERA MEDLÖPARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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? 

 



 
 
 
 
 
Kom särskilt ihåg 
GLOBALISTERNA MOT MÄNSKLIGHETEN 

Skolmedicinen EN SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET= folkrättsbrott mot mänskligheten 
och NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE 
 

 

ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR 

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE 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 
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