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Tjänare! 

Till registrator! Vidarebefordra skyndsamt denna begäran till tjänstgörande generaldirektören för 

skyndsam åtgärd  Och skicka dagboksblad tack! 

Det finns nu övertygande bevisning i flera länder om att injektionerna mot Covid-19 innehåller 

andra tillsatser än de som uppges i innehållsförteckningen. 

Det tinns rapporter från Sverige, Portugal, Luxemburg attt det finns material med magnetiska 

egenskaper i de injektioner som ges och har getts till befolkningen 

Då detta magnetiska material inte är redovisat i Läkemedelsverkets dokumentation är dessa 

injektioner inte i enlighet med lag och all verksamhet som fortsätter att injicera detta material i 

människor kan komma att ställas till svars ur rättslig synpunkt. 

I Sverige har jag, som redan delgetts Läkemedelsverket, träffat på två personer som uppvisat 

magnetiska egenskaper som tidigare inte har beskrivits hos människa. 

I Portugan ägnar sig La Quinta Columna åt att påvisa grafen hos personer som injicerats med 

injektionerna. 

I Luxemburg har en organisation påvisat magnetisk respons hos 29 av 30 injicerade personer 

medan 30 utan injiceringar inte heller uppvisade magnetiska egenskaper. Se bilaga. 

Blotta misstanken att det finns icke redovisat material/ingredienser i injektionerna mot Covid-19 

gör att dessa injektioner måste skyndsamt upphöra till dess det klart visats att injektionsmaterialet 

endast innehåller tidigare redovisat material i korrekta mängder. 

Det saknas etikprövning, det saknas tillstånd att injicera icke redovisat material i människa. 

Sammanfattningsvis: Injektionerna mot Covid-19 sakanr helt stöd i lag. 

Jag begär att Läkemedelsverket omedelbart och skyndsamt upphäver alla tillstånd att injicera de så 

kallade vaccinerna mot Covid-19. 

Jag begär att få ett skyndsamt och överklagbart beslut på min begäran om indragning av Comirnaty 

och övriga injektioner mot Covid-19 
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Vänligen 

Björn Hammarskjöld 

Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi 

070-385 09 33 

 


