
Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla 

riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges 

riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, SVT och alla 

delgivna denna delgivning/skrivelse  

  
  

I NATIONEN SVERIGES FOLKS INTRESSE, FÖR NATIONEN SVERIGES 

SÄKERHET FÖR FOLKET, TY ALL MAKT UTGÅR FRÅN FOLKET I SVERIGE 

 

BIOTERRORISMEN / STATSTERRORISMEN GER BLAND ANNAT 

FÖLJANDE DIREKTA EFFEKT 

 
NOTERAS SÄRSKILT 

DEMOCIDE 

(du förstår mer efter att läst dagens massutskick från SVERIGE GRANSKAS, sprid 
vidare i alla dina nätverk) 
dödandet av medlemmar av ett lands civilbefolkning som ett resultat av dess 
regerings politik, inklusive genom direkta 
åtgärder, likgiltighet och försummelse 
Läs mer 
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/democide 
 

 

 

Bästa talman Andreas Norlén (TAN) vänligen men bestämt besvara 

frågeställningarna I DENNA DELGIVNING mycket skyndsamt,  

dock senast 2022-11-29, för nationen Sveriges Folk/ Barn och skattebetalarna är 
berättigad till svar på frågeställningarna mycket skyndsamt, det är således i 
synnerligen mycket stort allmänt intresse/ i nationen Sveriges intresse, eller hur 
talman Andreas Norlén? (du förstår mer efter att läst SVERIGES GRANSKAS 
massutskicket med information och upplysning utifrån fakta och bevis) 
  
  
DU HJÄLPER TILL ATT SPRIDA VIDARE MASSUTSKICKET MED INFORMATION 
& UPPLYSNING FRÅN SVERIGE GRANSKAS VIA DENNA LÄNK 
  

  
Du läser bl.a. om i dagens delgivning, om frågeställningarna till talman TAN och detta 
 

STOPPA OMEDELBART SKADAR OCH DÖDAR ”VACCINERNA” ÄR 

BUDSKAPET FRÅN DEN VÄRLDSKÄNDE KARDIOLOGEN TILL 

SVERIGE 

2022-11-24 publicerat av partiet MOD, videon med svensk text, drygt 1 min, går inte 
att missförstå, sprid vidare till alla inom nationen Sverige bästa talman Andreas 
Norlén 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/killing
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/civilian
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/population
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/indifference
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/neglect
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/democide


Världskänd kardiolog Aseem Malhotras besked till svenska 

hälsomyndigheter och politiker 

Du finner länken och frågeställningarna i dagens delgivning TAN 

 

 

 

DEL 10 Biologisk krigföring, bioterrorism / statsterrorism och 

biovapen krig mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av 

alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television 

m.fl. medlöpare 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens 

registrator registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se som delges denna 

skrivelse, och registrator Socialdepartementet 

socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se ,  och övriga inom stat, 

kommuner och regioner som delges denna skrivelse , begär 

dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivelsen är i laga ordning 

registrerad till voulf56@gmail.com  

  

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av vad som är i laga 

ordning registrerat utifrån denna skrivelse, dels hos riksdagsförvaltningen och dels 

hos Socialdepartementet med flera 

  

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort 

allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt 

SVERIGES RIKSDAG med flera medlöpare värnar inte nationen Sveriges Folk & 

Barn, men de BESKYDDAR främmande makt och PCR TEST BEDRÄGERIET 

med mera, tills motsatsen är bevisad av varje enskild riksdagsledamot och 

därmed av alla de politiska partierna i Sveriges riksdag.  

  

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen 

Dessa med många flera delges information och upplysning från SVERIGE 

GRANSKAS; Sveriges Regering, Sveriges riksdag alla riksdagsledamöter och 

därmed alla politiska partierna i Sverige riksdag, Folkhälsomyndigheten 

Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret), SBU, 

Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla Regioner(fd 

landsting), Region Västernorrland, Sundsvalls kommun, Uppsala Universitet, 

Kungliga Vetenskaps Akademin, Umeå Universitet, Svenska Kyrkan, SVT/SR, 

UPPDRAG GRANSKNING, TV4, KALLA FAKTA, RIKSMEDIA, TT NYHETSBYRÅ, 

fria alternativa internetmedia med väldigt många flera inom nationen Sverige och 

internationellt. 

mailto:registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se
mailto:socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
mailto:voulf56@gmail.com


  

Du förstår ännu mera efter att läst hela dagens delgivning till de tillskrivna/delgivna 

och nationen Sveriges Folk & Barn 

  

2022-11-25 

YTTERLIGARE DELGIVNING TILL ER ALLA TILLSKRIVNA, LÄS HELA 
DELGIVNING, OCH DÄREFTER HAR TALMAN ANDREAS NORLÉN ATT 
BESVARA DELGIVNINGNINGEN UTIFRÅN VAD SOM DELGIVES ER ALLA 

 

Den största korruptionsskandalen i Sveriges historia!!! 

I en rättssäker rättsstat tvingas hela regeringen och alla i riksdagen 

att avgå, för dessa är uppenbart MOT SIN EGEN BEFOLKNING och 

BEDIVER bioterrorism/statsterrorism mot nationen Sveriges Folk, 

Barn och skattebetalarna, deras uppdragsgivare 

 

Vi har i Sverige en lagstiftande församling i riksdagen, som senast instiftade 
”spionlagen”, men dessa i denna församling beskyddar det KRIMINELLA PCR TEST 
BEDRÄGERIET MED MERA, som du läser om bl.a. i dagens SVERIGE GRANSKAS 
massutskick med fakta, bevis, information och upplysning, och därmed är dessa 
sammantaget inte trovärdiga lagliga lagstiftare, bevisbördan  
 

- att bevisa det motsatta åvilar varje enskild partiledare, varje enskild 
riksdagsledamot och varje enskild talman i Sveriges riksdag. 

 

 

Nationen Sveriges Folk & barn, skattebetalarna ska få svaren 

mycket skyndsamt, svaren som härmed begäres av den näst högste 

i hierarkin efter kungen nämligen juristen och talman Andreas 

Norlén. Dock senast 2022-11-29 

 
 
Bästa talman Andreas Norlén(TAN) du ska bekänna färg, är du med eller mot 
nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalarna, eller beskyddar du också vad 
som delgives dig och övriga som delgives denna skrivelse?  
 
Svaret på den frågan är talman Andreas Norlén att delge offentligt mycket 
skyndsamt, dock senast 2022-11-29, uppdragsgivarna nationen Sveriges Folk 

kräver fullständig transparens och offentliggörandet av svaret, tvingas 

riksdag och regering  

 

- att avgå utifrån fakta och bevis som tillställts er alla tillskrivna 

över mycket långt tid från SVERIGE GRANSKAS och utifrån vad 

som delgives er denna dag? 



ÅRETS JULKLAPP TILL PCR TEST BEDRÄGERIETS ALLA 

BESKYDDARE OCH MEDLÖPARE 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET INNEFATTA MINST 36 MILARDER BARA I 

SVERIGE 

Bästa talman Andreas Norlén du förstår ännu mer efter att läst hela detta 
massutskick från SVERIGE GRANSKAS med information och upplysning utifrån 
fakta och bevis. 

 

 

 

 

VARNING ”VACCINERA” DIG INTE 

 

2022-11-24 maskinöversättning, citat 

Hemlig CDC-rapport avslöjar att minst 1,1 miljoner amerikaner har 

"dött plötsligt" sedan covid-”vaccinet” lanserades och en annan 

regeringsrapport visar att covid-”vaccinerna” är skyldiga 

 

Covid-19-injektionerna var avsedda att minska den plötsliga ökningen av dödsfall 
som USA registrerade 2020 på grund av den påstådda Covid-19-pandemin. Men 
tyvärr bevisar de officiella siffrorna att det motsatta har hänt. 
 
Officiella rapporter som i tysthet publicerats av United States Centers for Disease 
Control (CDC) bekräftar att över 6 miljoner amerikaner har dött ända sedan US Food 
& Drug Administration beviljade nödtillstånd för användning av ett Covid-19-vaccin i 
december 2020; med 2021 som ett rekordår för dödsfall. 
 
Detta betyder tyvärr att minst 1,1 miljoner amerikaner kan ha "dött plötsligt" under 
denna tidsram eftersom det enligt CDC-rapporterna har förekommit 1 106 079 
dödsfall jämfört med femårsgenomsnittet 2015-2019. 
 
Och med ytterligare officiella siffror från regeringen som bekräftar att dödligheten per 
100 000 är högst bland den ”vaccinerade” befolkningen i varje enskild 
åldersgrupp, verkar det som om covid-19-”vaccination” nästan helt är skyldig. 

 

LÄS HELA ARTIKEL OCH SPRID VIDARE TILL ALLA I NATIONEN 

SVERIGE BÄSTA TALMAN ANDREAS NORLÉN 

https://expose-news.com/2022/11/24/secret-cdc-report-1million-americans-
died-suddenly-covid-vaccine/ 

 

 

 

 

https://expose-news.com/2022/11/24/secret-cdc-report-1million-americans-died-suddenly-covid-vaccine/
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https://expose-news.com/2022/11/24/secret-cdc-report-1million-americans-died-suddenly-covid-vaccine/


Om de sk ”vaccinerna” till WHO från erkänt spetsspecialist sakkunnig med högsta 
trovärdighet och kompetens, maskinöversättning, citat 

Beslutsfattarna inom WHO kommer att hållas ansvariga och ställas 

till svars för de dramatiska konsekvenser som dessa biologiska 

experiment på människor …… 

Geert Vanden Bossche 

Läs mer och se videos 
https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/ 

 

 

 

 

När du sett denna video så förstår du ännu mer och varför ”vaccinerna” biovapen 
skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt, ca 27 minuters video 

November 19, 2022 

Dr. Geert Vanden Bossche Better Way Conference Vienna 

https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/videos-and-interviews/dr-geert-
vanden-bossche-better-way-conference-vienna 

 

 

 

 

CA 8 MINUTER, SVENSK TEXTAD VIDEO, SE OCH SPRID VIDARE OM 

DEN KRIMINELLA VACCIN/ LÄKEMEDELSINDUSTIN 

Varför beskyddar Sveriges alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna 
i Sveriges riksdag den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin??? 

Läkemedelsbolagen dödar fler än de räddar 

Professor Peter Gøtzsche avslöjar att Läkemedelsbolagen dödar fler än de räddar. 
Skall vi då ha dem? SVENSKTEXTAD. 
 
SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK 
https://swebbtube.se/w/1Tyv19FeMv6w5QK41WHL5T 

 

 

Faktum är följande utifrån dagens SVERIGE GRANSKAS information och 
upplysning, och vad som sedan tidigare är er alla tillskrivna delgivet 
 

- Och detta är inte förenligt med svensk grundlag, att BEDRIVA SKADAR 
& DÖDAR VERKSAMHET, var finner TAN och riksdagen, regeringen i 
svensk grundlag REGERINGSFORMEN att det enligt svensk grundlag 
eller underställda, eller överställda lagar, att svensk lag och grundlag 
FRÅMJAR SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET INOM SK SVENSK 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD?  
 

- ALLTSÅ tills motsatsen är BEVISAD av den näst högste i hierarkin i 
Sverige, efter kungen, nämligen talman Andreas Norlén(TAN). Detta ska 

https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/
https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/videos-and-interviews/dr-geert-vanden-bossche-better-way-conference-vienna
https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/videos-and-interviews/dr-geert-vanden-bossche-better-way-conference-vienna
https://swebbtube.se/w/1Tyv19FeMv6w5QK41WHL5T


ske mycket skyndsamt dock senast 2022-11-29, ALLTSÅSÅ FINNS INGET 
STÖD I SVENSK GRUNDLAG REGERINGSFORMEN FÖR DEN 
GENERELLA OCH SYSTEMATISKA SKADAR OCH DÖDAR 
VERKSAMHETEN som bevisligen bedrivs med sk läkemedel och sk 
”vacciner”, eller hur bäste bästa talman Andreas Norlén? 

 
 
 
Bästa talman Andreas Norlén, i regeringsformen, svensk grundlag, finns 
mycket att lära, även för dig bästa talman, särskilt utifrån vad talman Andreas 
Norlén hittills presterat och levererat, utan moral och etik, och som synes för  
 

- att grovt uppsåtligt vilseleda nationen Sveriges Folk & Barn, läs hela denna 
delgivning mycket nogsamt bästa talman Andreas Norlén och återkoppla 
mycket skyndsamt, dock senast 2022-11-29. Du förstår strax varför. 

 
 
Citat 
 
Från: Riksdagsinformation <riksdagsinformation@riksdagen.se>  
Skickat: den 18 november 2022 15:06 
Till: voulf56101@gmail.com 
Ämne: Sv: Bästa talman Andreas Norlén vänligen men bestämt besvara denna 
frågeställning mycket skyndsamt, dock senast 2022-11-24 
 
Hej! 
Tack för ditt mejl som vi har fått vidarebefordrat från talmannen efter som det 
inte specifikt rör talmannen och hans uppdrag. 
  
Jag kan inte se att frågan om PCR-tester är reglerad i regeringsformen. 
  
Vänliga hälsningar 
Marianne Moström  
Riksdagsinformation • Kommunikationsavdelningen 
Riksdagsförvaltningen • 100 12 Stockholm  
Telefon: 020-349 000 • E-post: riksdagsinformation@riksdagen.se 
www.riksdagen.se 
  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Tänk på miljön – skriv inte ut i onödan 
Think sustainable – don't print unless you have to 
  
Från: voulf56101@gmail.com <voulf56101@gmail.com>  
Skickat: den 18 november 2022 05:55 
Till: petra.lundh@aklagare.se; registrator@aklagare.se; marie-louise.ollen@aklagare.se; 
roger.waldenstrom@aklagare.se; registrator@aklagare.se; Andreas Norlén 
<andreas.norlen@riksdagen.se>; Talmannen <talmannen@riksdagen.se>; Registrator 
Riksdagsförvaltningen <registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se> 
Kopia: voulf5610@gmail.com; mikael.willgert@swebbtv.se; redaktionen@swebbtv.se; 
jesper@swebbtv.se 
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Ämne: Bästa talman Andreas Norlén vänligen men bestämt besvara denna frågeställning mycket 
skyndsamt, dock senast 2022-11-24 
Prioritet: Hög 
  

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla 

riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges 

riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, SVT och alla 

delgivna denna delgivning/skrivelse  

  

Bästa talman Andreas Norlén vänligen men bestämt besvara denna 

frågeställning mycket skyndsamt,  

dock senast 2022-11-24, för nationen Sveriges Folk/ Barn och skattebetalarna är 
berättigad till svar på frågeställningen mycket skyndsamt, det är således i synnerligen 
mycket stort allmänt intresse, eller hur talman Andreas Norlén? 
 
Slut citat 
 
 
 
 
 

LÄS ÄNNU MER BÄSTA TALMAN ANDREAS NORLÉN, DU KOMMER 

FÖRSTÅ VARFÖR 

Enligt svensk grundlag Regeringsformen och överstående över svensk 
grundlag Regeringsformen EU-domstolens praxis, Lissabonfördraget, och däri 
EU-rättsakten, som är svensk lag som äger företräde över svensk grundlag 
Regeringsformen, RÄTTIGHETSSTADGAN, så har talman Andreas Norlén 
undanhållit och underlåtit dessa synnerligen mycket avgörande nu påvisade 
och bevisade fakta och bevis. 
 
Läs RÄTTIGHETSSTADGAN mycket nogsamt talman Andreas Norlén, EU-
domstolens praxis kommer du bli varse om, och den är även du underställd bästa 
talman Andreas Norlén.  
 
Du TAN är jurist utbildad, du förstår strax mera, läs mycket nogsamt de bifogade 
filerna och därtill dagens DELGIVNING till era alla tillskrivna och idag återigen 
delgivna om meddelad DELAKTIGHET i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN med mera 
mot nationen Sveriges Folk & Barn.  
 

Läs särskilt Rättsordningen, och den gäller tills motsatsen är bevisad av dig i 

ett fullständigt rättssäkert beslut fullt förståeligt och fullständigt motiverat, om du har 
annan uppfattning bästa talman Andreas Norlén. 

 

 

Enligt dagens i delgivningen påvisat har som synes hela Sveriges 

riksdag och regering att avgå utifrån den VÄRSTA SKANDALEN I 

SVERIGES HISTORIA, har du TALMAN  Andreas Norlén och dina kollegor i 



Sveriges riksdag, alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i 
Sveriges riksdag annan uppfattning, då äger ni bevisbördan, varje enskild individ, 
utifrån vad som delges i denna delgivning om DELAKTIGHET i kvalificerade 
PLANERAT utifrån enorma ekonomiska incitament BROTT MOT 
MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges Folk & Barn. 
 
 
 
Och varje respektive individ äger bevisbördan  
 

- att bevis det motsatta, av er som är DELGIVNA, och det ska såklart ske 
offentligt, i SVT, med de som ni såklart ska inbjuda, som utifrån  
 

- att ni ska vara opartiska, sakliga och objektiva, ni läser mer om den inbjudan, 
DE NI SKA BJUDA IN, ni mycket skyndsamt ska säkerställa i denna 
delgivning, och ni alla delgivna vet  
 

- att alla makt utgår från nationen Sveriges Folk. 
 
 
 
 

Ni tillskrivna ska alla vara opartiska, sakliga och objektiva och 

säkerställa vad grundlag Regeringsformen ger vid handen och 

likabehandla professor dr Francis A Boyle som presidenten för Ukraina, och 
säkerställa  
 

- att professor dr Francis A Boyle, professor i internationell rätt, mycket 
skyndsamt säkerställs i beslut/inbjudan av er tillskrivna  
 
 
( Alltså då ska såklart också EU-parlamentariker Christine Anderson, 
advokat dr Reiner Fuellmich, professor Sucharit Bakhdi och den 
världskänd kardiolog Aseem Malhotras därtill inbjudas av er, för dessa 
ska såklart delger er och nationen Sveriges Folk & Barn om PCR TEST 
BEDRÄGERIET med mera som dessa inte undanhållit och underlåtit delge 
mänskligheten om, vilket ni alla tillskrivna säkerställt tillsammans och har 
underlåtit och undanhållit tillsammans med SVT med flera medlöpare 
gentemot nationen Sveriges Folk, bevisligen är det så, tills motsatsen är 
av er delgivna motbevisat.  
 
Och detta som ni därmed är delaktiga i är uppenbart landsförräderi och 
högförräderi mot nationen Sveriges Folk & Barn, därtill det värsta mega 
Brottet Mot Mänskligheten i mänsklighetens och nationen Sveriges historia, 
envar av er äger bevisbördan att bevisa det motsatta till nationen 
Sveriges Folk & Barn) 
 
 

- att tala inför Sveriges riksdag, i direktsänt tal via SVT med flera, för all 
makt utgår från nationen Sveriges Folk, och SVERIGE GRANSKAS företräder 



i detta ärendet nationen Sveriges Folk & Barn med denna begäran som ska 
besvaras mycket skyndsamt, dock senas 2022-11-29, särskilt  viktigt 
utifrån  

-  
- att beslutet under veckan som var om att ändra grundlag 

Regeringsformen(spionlagen) 
 
 
 
 

Och därtill så vet ni alla  

- att det ”håller på att koka över” överallt i Världen bland 

mänskligheten, och det kommer också ske inom Sverige om ni inte agerar 

mycket skyndsamt utifrån denna delgivning, det är uppenbart utifrån vad ni 
alla ställt till med och är garanter för. 

 
Alltså tyvärr så är det så, svenska folket kommer resa sig, och fredligt se till  
 

- att verkställa  
- att återta rättssäkerhet och sk DEMOKRATI och därmed värna om 

nationen Sveriges Folk & Barns rättssäkerhet, hälsa och framtida 
livskvalitet.  

Noteras särskilt; alltså sådan information och upplysning som delges om av 
SVERIGE GRANSKAS kan nämligen efter årsskiftet rendera i fängelse upp till 4 
år, en CENSUR LAGSTIFTNING, som instiftats av lagstiftaren. 
 
 
 
 
STATSTERRORISM / BIOTERRORISM MOT NATIONEN SVERIGES FOLK & 
BARN SKA STOPPAS AV TALMAN ANDREAS NORLÉN OCH SVERIGES 
RIKSDAGS ALLA RIKSDAGSLEDAMÖTER & DÄRMED ALLA POLITISKA 
PARTIERNA I SVERIGES RIKSDAG  
mycket skyndsamt utifrån FAKTA & BEVIS, som redan delgivits er alla och 
delges er i denna delgivning 
 
Dvs. om ni tillskrivna och delgivna, omnämnda här ovan, är med nationen 
Sveriges Folk & Barn för  
 

- att STOPPA DENNA STATSTERRORISM / BIOTERRORISM och 
BIOVAPEN KRIGET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN. 

 
 

Om så inte sker konstateras  

- att ni tillskrivna och ovan omnämnda är mot nationen Sveriges Folk & Barn 
och därmed inte har någon legalitet alls för  
 
att företräda i representativ demokrati nationen Sveriges Folk & Barn, ty alla 
makt utgår från folket i Sverige, och nationen Sverige Folk & Barn kommer 



garanterat RESA sig mot denna STATSTERRORISM/ BIOTERRORISM 
OCH BIOVAPEN KRIGET mot nationen Sveriges Folk & Barn med de sk 
”vaccinerna” / biovapen.  

 

 

Alltså som ni tillskrivna, före valet 2022, och efter valet 2022, 

beskyddat via alla politiska partierna i Sveriges riksdag (desamma före valet 2022 

som efter valet 2022, och med samma talman Andreas Norlén, före valet 2022 som 
efter valet 2022) 
 
 
Mer i den delen i delgives ytterligare om i denna delgivning och 
kommunicering, om de grundlagsbrott som ni synes vara delaktiga i och därtill 
BESKYDDAR med näbbar och klor, och är som delgivits er alla sedan tidigare 
därmed delgivna om  
 

- att vara synnerligen delaktiga i det värsta mega BROTTET MOT 
MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges Folk & Barn i mänsklighetens 
och nationen Sveriges historia, alltså i en GLOBALISTISK agenda i 
samverkan med andra icke demokratiska globalister och utländska 
makter, som inte går att påverka av nationen Sveriges Folk i allmänna 
val, bevisbördan  
 

- att bevisa det motsatt åvilar er alla envar enskilda riksdagsledamöter och 
talman Andreas Norlén, som alla ska vara opartiska, sakliga och objektiva i 
era uppdrag för era UPPDRAGS GIVARE nationen Sveriges Folk, Barn och 
skattebetalarna, och det har ni bevisligen inte varit, mer om det i denna 
delgivning kommer ni alla att läsa och förstå. 

 
Uttalat av professor Francis A Boyle, professor i internationell rätt, världskänd, 
opartisk, saklig och spetsspecialist sakkunnig, med högsta kompetens och 
trovärdighet, förmodligen den främste i världen inom sitt område, nyligen 
publicera 2022-11-22; 

 

VARNING TILL MÄNSKLIGHETEN – Världens regeringar driver 

bioterrorismen mot sina egna medborgare – "Vacciner" är också 

avfolkningsbiovapen, designade att lemlästa och döda 

 
 
Den förmodligen främste spetsspecialist sakkunnige med synnerligen högsta 
kompetens och trovärdighet, därtill opartisk, saklig och objektiv, inom dennes unika 
och speciella synnerligen mycket viktigaste område för mänskligheten den 
världskände professor dr Francis A Boyle, som värnar om mänskligheten och 
nationen Sveriges Folk och Barn utfärdar VARNING till mänskligheten och nationen 
Sveriges Folk, Barn och skattebetalare. 

 

 



MÅSTE SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, bästa talman Andreas 

Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska 
partierna i Sveriges riksdag.  
 
Alltså dvs. om ni är med och för nationen Sveriges Folk & Barn, för annars är ni mot  
 

- att all makt utgår från folket (se svensk grundlag Regeringsformen, folket som 
ni ska värna och beskydda som er främsta uppgift, inget annat är viktigare i 
svensk grundlag Regeringsformen) 

 
 

 

Ni tillskrivna ska alla vara opartiska, sakliga och objektiva och 

säkerställa vad grundlag Regeringsformen ger vid handen och 

likabehandla professor dr Francis A Boyle som presidenten för Ukraina, och 
säkerställa  
 

- att professor dr Francis A Boyle mycket skyndsamt säkerställs i 
beslut/inbjudan av er tillskrivna  
 
 
(Alltså då ska såklart också EU-parlamentariker Christine Anderson, advokat 
dr Reiner Fuellmich därtill inbjudas av er, för dessa ska såklart delger er och 
nationen Sveriges Folk & Barn om bl.a. det kriminella PCR TEST 
BEDRÄGERIET med mera som dessa inte undanhållit och underlåtit delge 
mänskligheten om, vilket ni alla tillskrivna säkerställt tillsammans och har 
underlåtit och undanhållit tillsammans med SVT med flera medlöpare.  
 
Och detta som ni därmed är delaktiga i är uppenbart landsförräderi och 
högförräderi mot nationen Sveriges Folk & Barn, därtill det värsta mega Brottet 
Mot Mänskligheten i mänsklighetens och nationen Sveriges historia, envar av 
er äger bevisbördan att bevisa det motsatta till nationen Sveriges Folk & 
Barn) 
 
 

- att tala inför Sveriges riksdag, i direktsänt tal via SVT med flera, för all 
makt utgår från nationen Sveriges Folk, och SVERIGE GRANSKAS företräder 
i detta ärendet nationen Sveriges Folk & Barn med denna begäran som ska 
besvaras mycket skyndsamt, dock senas 2022-11-29, särskilt utifrån att 
beslutet under veckan som var om att ändra grundlag Regeringsformen. 
(spionlagen/censur lagen) 

 
 
 
 
Citat 
Konstitutionsutskottet ställer sig bakom den nya grundlagsändringen om 
utlandsspioneri, vilken gör det straffbart att lämna uppgifter som kan störa Sveriges 
förhållande till andra stater och organisationer (min kommentar t.ex. WEF, WHO, 



FN, Bill Gates, CDC, Anthony Fauci, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin 
med flera). Nödvändigt menar vissa, medan andra säger att det är ett hot mot 
yttrandefriheten. 
 
– Den hör inte hemma i svensk grundlag, säger tryckfrihetsexperten Nils 
Funcke. 
Enligt lagförslaget blir utlandsspioneri ett tryck- och yttrandefrihetsbrott.  
 
Syftet är att stärka skyddet för hemliga uppgifter inom internationella samarbeten, 
exempelvis med FN eller Nato. Det innebär att det bland annat blir straffbart att 
röja en uppgift som ”kan skada Sveriges förhållande till någon annan stat eller 
en mellanfolklig organisation”. 
 
Källa till ovan citerat 
https://www.svt.se/kultur/grundlagsandring-vacker-oro-bland-journalister-
utlandsspioneri-yttrandefrihetsgrundlagen 
 
 
 
 

 

 

Noteras särskilt av er alla tillskrivna/delgivna och era medlöpare i 

PCR TEST BEDRÄGERIET. 

 

– Världens regeringar driver bioterrorismen mot sina egna 

medborgare 

– "Vacciner" är också avfolkningsbiovapen, designade att lemlästa 

och döda 

 

Professor Dr. Francis A Boyle utfärdar Brådskande VARNING om 

WHO:s pandemiavtal utformat för att förslava och utrota 

mänskligheten 

 

 

“Nuremberg-nivå brott mot civila” 

– Hur världens regeringar släpper lös biovapen på sin egen 

civilbefolkning 

 
 
– WHO:s önskan att vara den globala diktatorn, som styr över hela 
mänskligheten 
 
– Hur fördraget skrevs specifikt för att omintetgöra nationell suveränitet 
 
– Hur hälso-”nödsituationer” kan skapas för att förslava mänskligheten 

https://www.svt.se/kultur/grundlagsandring-vacker-oro-bland-journalister-utlandsspioneri-yttrandefrihetsgrundlagen
https://www.svt.se/kultur/grundlagsandring-vacker-oro-bland-journalister-utlandsspioneri-yttrandefrihetsgrundlagen


 
– Sanningen om Monkey Pox, som var ett labbskapat biologiskt vapen 
 
– Varför Dr Boyle förbjöds av mainstreammedia och har censurerats i två 
decennier 
 
 

MÅSTE SES OCH LÄSAS AV ER ALLA OM NI VÄRNAR NATIONEN 

SVERIGES FOLK, BARN, SKATTEBETALARNA OCH DÄRMED ERA 

UPPDRAGSGIVARE 

 

2022-11-22 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur denna förmodligen 
viktigaste artikel och videointervju FÖR MÄNSKLIGHETEN och nationen 
Sveriges Folk & Barn 
 

Professor Dr Francis A Boyle berättade specifikt för mig i 

intervjun att regeringar släpper lös "brott på Nürnberg-nivå 

mot civila"  

 
och att detta nya WHO-avtal ger folkmordsregeringar de "tänder" de behöver 
för att låsa in, fängsla eller utrota sin egen befolkning. 
 
Dr. Boyle efterlyser en världsomspännande varning och ber att denna intervju 
delas brett för att hjälpa till att slå larm. 
 
Allt handlar om makt och kontroll, vinster för Big Pharma och att det 
kommuniststyrda WHO ska ansvara för lokala hälsoåtgärder 
 

WHO, vilket tillåter WHO att diktera vilka röster eller organisationer 

som ska avlägsnas från tekniska plattformar. I grund och botten gör 

det WHO till "sanningens ministerium". 

 

 

“Nuremberg-nivå brott mot civila” 

 
– Hur världens regeringar släpper lös biovapen på sin egen civilbefolkning 
 
– WHO:s önskan att vara den globala diktatorn, som styr över hela 
mänskligheten 
 
– Hur fördraget skrevs specifikt för att omintetgöra nationell suveränitet 
 
– Hur hälso-”nödsituationer” kan skapas för att förslava mänskligheten 
 
– Sanningen om Monkey Pox, som var ett labbskapat biologiskt vapen 



 
– Varför Dr Boyle förbjöds av mainstreammedia och har censurerats i två 
decennier 
 

 

– Världens regeringar driver bioterrorismen mot sina egna 

medborgare 

 

– Dr Francis Boyle varnar för DoD-drivna biovapenlaboratorier som skapar fler 
patogener 
– Global avfolkning är målet 

 

– "Vacciner" är också avfolkningsbiovapen, designade att lemlästa 

och döda 

 
– Dr Boyle varnar för "brott på Nürnberg-nivå mot civila" 
 
– Grova kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter 
 
 

Dr. Francis Boyle utfärdar Brådskande VARNING om WHO:s 

pandemiavtal utformat för att förslava och utrota mänskligheten 

 

Läs hela artikeln, se/lyssna på intervjun och sprid vidare till SVT, SR, TV4, TT 
TELEGRAMBYRÅ, RIKSMEDIA med flera inom fria alternativa internetmedia, om ni 
är med nationen Sveriges Folk & Barn, för annars är ni bevisligen mot nationen 
Sveriges Folk & Barn, tills motsatsen är bevisad av varje av er tillskrivna och delgivna 
denna kommunicering. 
https://citizens.news/677590.html 
 

 

 

Artikeln finns också som PDF fil här att ladda ner 

https://www.jottacloud.com/s/271c212c1147fd544c1b71fbec8ae1a6316 
 
 

 

Intervjun finns också här publicerad på RUMBLE 

Dr. Francis Boyle utfärdar Brådskande VARNING om WHO:s 

pandemiavtal... 

https://rumble.com/v1whkua-dr.-francis-boyle-issues-urgent-warning-about-
who-pandemic-treaty....html 

 

 
 
 

https://citizens.news/677590.html
https://www.jottacloud.com/s/271c212c1147fd544c1b71fbec8ae1a6316
https://rumble.com/v1whkua-dr.-francis-boyle-issues-urgent-warning-about-who-pandemic-treaty....html
https://rumble.com/v1whkua-dr.-francis-boyle-issues-urgent-warning-about-who-pandemic-treaty....html


MER ÄN 2400 MÄNNISKOR DÖR DAGLIGEN I USA AV DE SÄKRA OCH 

EFFEKTIVA ”VACCINERNA”  / BIOVAPEN I DEN PÅGÅENDE 

BIOTERRORISMEN / BIVAPENKRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN 

 

2022-11-23 läs hela artikeln och se VIDEOINTERVJUN med Edward Dowd, citerar 
lösryckta delar ur artikeln, maskinöversättning 

Covid-19-”vacciner” är den främsta orsaken till överdödlighet runt 

om i världen, säger Edward Dowd till Mike Adams 

 

Finansanalytikern Edward Dowd sa nyligen till Health Ranger Mike Adams att 
de förment "säkra och effektiva" vaccinerna mot Wuhan-coronaviruset (COVID-
19) är den  främsta orsaken till överdödlighet  i Amerika och runt om i världen.  
 
Enligt Adams motsvarar denna överdödlighet på 32 procent att mer än 2 400 
människor dör dagligen. Detta, tillade han, är nästan samma skala som 
attackerna den 11 september. (Relaterat:  ÖVERDÖDLIGHET: Över 2400 
amerikaner DÖR varje dag efter vaccinationsmandat... Ed Dowd avslöjar 
alarmerande, evidensbaserad data .) 
 
SE VIDEOINTERVJUN OCH LÄS HELA ARTIKELN, SPRID VIDARE 
https://citizens.news/675939.html 
 

 

 

 

STOPPA OMEDELBART PCR TEST BEDRÄGERIET & ”VACCINERNA”/ 

BIOVAPEN 

 

DET ÄR AVSKYVÄRT VAD ”VACCINERNA” / BIOVAPEN STÄLLT TILL MED 
FÖR MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN, INGEN NÅD 
FÖR DE SOM PROPPAGERAT FÖR DETTA FULLSTÄNDIGA PÅGÅENDE 
VANSINNE MED ”VACCINERNA” / BIOVAPEN SOM UPPENBART ÄR PLANERAT 
BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN 

 

 

2022-11-23 maskinöversättning, MÅSTES SES videointervju, citat 

Dr Robert Malone talar med Mike Adams om mRNA, FDA-kriminalitet, 

avfolkning och WEF-agendor. 

 

- Varför Dr. Malone uppfann viktig mRNA-teknik för flera decennier sedan 
 
- Hur tekniken har utnyttjats av dagens läkemedelsföretag för att skada 
miljarder människor. 
 
- Dr Malone släpper loss om FDA:s brottslighet och andra känsliga ämnen. 
 
- Dr Malone svarar på falska anklagelser om kopplingar till CIA. 

http://www.brighteon.com/fedc3b74-6f5b-42c8-9386-8f8abbd8ef91
https://naturalnews.com/2022-11-16-excess-mortality-over-2400-americans-are-dying-each-day-vaccine-mandates.html
https://naturalnews.com/2022-11-16-excess-mortality-over-2400-americans-are-dying-each-day-vaccine-mandates.html
https://naturalnews.com/2022-11-16-excess-mortality-over-2400-americans-are-dying-each-day-vaccine-mandates.html
https://citizens.news/675939.html


 
- Hur mRNA-tekniken verkligen fungerar och VARFÖR det tar så lång tid att rensa 
kroppen. 
 
- Finns det verkligen en risk för kromosomförändringar från mRNA? 
 
- Varför en BÄTTRE FRAMTID är på väg när vi väl har besegrat 
depopulationsförespråkarna. 
 
- Om Malone Institute som avslöjar WEF och "Young Global Leaders". 
 
- Frågan om avfolkning: Dr. Malone talar om avsikterna bakom "vaccinskador". 
- Se hans arbete på https://rwmalonemd.substack.com/ 
 
SE VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK 
https://www.brighteon.com/5a0610f4-d9aa-47ad-a3a6-1e35b14627d4 

 

 

MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE AV DIG TALMAN ANDREAS NORLÉN, OM 
DU ÄR MED NATIONEN SVERIGES FOLK OCH BARN, FÖR ANNARS ÄR DU 
MOT NATIONEN SVERIGES FOLK OCH BARN, OCH DET ÄR INTE FÖRENLIGT 
MED SVENSK GRUNDLAG REGERINGSFORMEN BÄSTA TAN! Det handlar om 
nationens säkerhet och nationen Sveriges Folk och Barns överlevnad, försök 
och motbevisa det bästa TAN! 

 

Died Suddenly - SVENSKTEXTAD 

https://swebbtube.se/w/hmHcgT5fKAYP6Z3KaK2m1R 
 

 

 

 

ATT BESKYDDA PÅGÅENDE BROTT MOT LAG  

ÄR INTE FÖRENLIGT MED DET UPPDRAG SOM NI TILLSKRIVNA OCH 

DELGIVNA ERHÅLLER ERSÄTTNING FÖR FULLT UT VIA 

SKATTEMEDEL 

 

 

Det strider således mot grundlag Regeringsformen med mera, enligt 

följande som alla poliska partierna och alla riksdagsledamöterna, och talman 
Andreas Norlén, före valet 2022 och efter valet 2022, alla är informerade och 
upplysta och delgivna om från och av SVERIGE GRANSKAS över mycket lång tid.  

 

 

Alltså som ni underlåtit och undanhållit att delge nationen Sveriges 

Folk och Barn, då för att BESKYDDA er själva och era medlöpare i bl.a. PCR 

TEST BEDRÄGERIET med mera och är delgivna och tillskrivna om, denna dag, och 

https://rwmalonemd.substack.com/
https://www.brighteon.com/5a0610f4-d9aa-47ad-a3a6-1e35b14627d4
https://swebbtube.se/w/hmHcgT5fKAYP6Z3KaK2m1R


över tid sedan tidigare, vilket också är i laga ordning registrerat av bl.a. registrator 
för Socialdepartementet, som ni delgivits om sedan tidigare. 
 

I Sverige har via skattemedel, som därmed inte använts på ett 

effektivt sätt för skattebetalarna, genomförts ett MEGA KRIMINELLT 

MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERI mot alla skattebetalarna utifrån 

följande; 

 
 

Patientlag säkerställer vad som delges i bl.a. 3 och 4 kap., talman 

Andreas Norlén, som är både kunnig i att läsa, skriva och tala, därtill utbildad jurist 
och är därtill utbildad, citat 
 
Norlén har avlagt juris doktorsexamen i affärsjuridik vid Linköpings universitet.[6] 
 
Han blev juris kandidat (juristexamen) vid Stockholms universitet 2000 och juris 
doktor i affärsjuridik vid Linköpings universitet 2004 på avhandlingen Oskälighet och 
36 § avtalslagen.[6][8] 
 
Åren 2004–2005 var han programansvarig för de båda affärsjuridiska programmen 
vid Linköpings universitet.[6] 
 
Läs mera 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Andreas_Norl%C3%A9n 
 
 
 

Alltså de sk ”vaccinerna” har bevisligen marknadsförts i Sverige 

som vanliga vaccin, vilket dessa bevisligen inte är, därtill har undanhållits och 

underlåtits av alla er inom staten Sverige som är fullständigt skattefinansierade  
 

- att detta är ett pågående MEDICINSKT EXPERIMENT med genterapi 
injektioner som bevisligen är toxiska/giftiga och skadar/dödar mänskligheten 
och nationen Sveriges Folk & Barn generellt och systematiskt, därtill har 
undanhållits och underlåtits  
 

- att informera och upplysa om att dessa sk ”vaccinerna” inte förhindrar 
smittspridning och därtill förstör det naturliga immunförsvaret med mycket 
mera, som ni är delgivna om sedan tidigare. 

 
 
Att BESKYDDA ETT KRIMINELLT MEGA MARKNADSFÖRINGSBEDRÄGERI 
med de sk ”vaccinerna”/ biovapen och ett MEDICINSK EXPERIMENT, som 
undanhålls och underlåts informeras och upplysas om, som är i strid mot  
 
Nürnberg konventionen, Barn konventionen, Helsingfors deklarationen, och 
Lissabonfördraget och däri överstående EU-lag Rättighetsstadgan, som äger 
företräder före svensk grundlag Regeringsformen (se RF 11:14 och 12:10) och 
därmed alla andra lagar, förordningar med mera, är inte förenligt med gällande 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Doktorsexamen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aff%C3%A4rsjuridik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Link%C3%B6pings_universitet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Andreas_Norl%C3%A9n#cite_note-bio-6
https://sv.wikipedia.org/wiki/Juris_kandidat
https://sv.wikipedia.org/wiki/Juristexamen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_universitet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Juris_doktor
https://sv.wikipedia.org/wiki/Juris_doktor
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aff%C3%A4rsjuridik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Link%C3%B6pings_universitet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Doktorsavhandling
https://sv.wikipedia.org/wiki/Andreas_Norl%C3%A9n#cite_note-bio-6
https://sv.wikipedia.org/wiki/Andreas_Norl%C3%A9n#cite_note-8
https://sv.wikipedia.org/wiki/Andreas_Norl%C3%A9n#cite_note-bio-6
https://sv.wikipedia.org/wiki/Andreas_Norl%C3%A9n


lagar i Sverige och är inte förenligt med svensk grundlag Regeringsformen 
eftersom följande delges i Regeringsformen 
 
 
 

Grundlag Regeringsformen säkerställer och ger vid handen bl.a. 

följande, som gäller talman Andreas Norlén och varje enskild 

riksdagsledamot, tills motsatsen är bevisad 

 
1 

Den offentliga makten utövas under lagarna.  

Således lag ska åtföljas, men här konstateras att Patientlag 3 och 4 kap. existerar 
och gälla som lag fullt ut. Det konstateras att alla er involverade tillskrivna inte 
säkerställer och säkerställt trots att ni alla av SVERIGE GRANSKAS informerats och 
upplyst om  
 

- att ni och era medlöpare inom nationen Sverige inte åtföljer lag 
Patientlag 3 och 4 kap.  och inte säkerställer och värnar/ beskyddar nationen 
Sveriges Folk och Barn och därmed 
 

- att detta generella och systematiska mega bedrägeri tillåts pågå, och det är 
inte ett enskilt fall, därmed kan och ska ni alla ingripa inklusive ytterst 
ansvarige minister och därmed hela regering inklusive statsministern.  
 

MEN NI ALLA OVAN OMNÄMNDA ÅTFÖLJER BEVISLIGEN INTE SVENSK LAG, 
GRUNDLAG REGERINGSFORMEN, OCH DÄRMED ÄR NI ALLA 
DISKVALIFICERADE ATT FÖRESTRÄDA NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN 
 
ERAN TROVÄRDIGHET ÄR FULLSTÄNDIGT FÖRBRUKAD, DÅ BL.A. UTIFRÅN 
VAD SOM DELGIVES ER DENNA DAG OCH DELGES ER UTIFRÅN VAD 
PROFESSOR FRANCIS A BOYLE DELGER HELA VÄRLDEN 
 
Därtill utifrån de 2 fastställande domarna i Portugal, som ni alla delgivits om, 
före valet 2022, och efter valet 2022, alltså ni alla politiska partierna i Sveriges 
riksdag och talman Andreas Norlén av SVERIGE GRANSKAS, allt fullt följbart 
registrerat i laga ordning av registraturen hos Socialdepartementet, fastställande 
domarna som delger om att PCR TESTERNA är icke vetenskapliga och icke 
tillförlitliga, fri rörlighet gäller även domar I DOMSTOLARN inom EU, tills motsatsen 
är bevisad och rättssäkert säkerställt utifrån rättssäkerhetsprincipen och 
proportionalitets principens med mera.  
 
LÄS BILAGORNA TILL DENNNA DELGIVNING BÄSTA TALMAN ANDREAS 
NORLÉN OCH ALLA RIKSDAGSLEDAMÖTER OCH DÄRMED ALLA POLITISKA 
PARTIERNA I SVERIGES RIKSDAG. 

 
 
 

 

 



 

Noteras särskilt ska att det MEDICINSKA EXPERIMENTET med de sk 

”vaccinerna”, som bevisligen undanhållits och underlåtits  

 
- att informeras och upplysas om av er alla och era MEDLÖPAR, som är i 

paritet med det nazisterna höll på med under 2:a världskriget, strider, 
strider bevisligen mot 

 
Nürnberg konventionen 
 
Barnkonventionen 
 
Helsingfors deklarationen 
 
Svensk grundlag Regeringsformen 
 
Lissabonfördraget, se Regeringsformen 11:14 och 12:10  
 
 
EU-rättsakten, som är svensk lag överstående svensk grundlag 
regeringsformen och därmed företräde, enligt företrädes principen, alla andra 
svenska lagar och förordningar, RÄTTIGHETSSTADGAN, med EU-rättigheter, 
som varje svensk medborgare är rättighetsbärare av.  
 
Alltså om inskränkningar av någon av er tillskrivna inskränkare eller era 
MEDLÖPARE ska få laglig effekt krävs av er alla att BEVISA er rätt till 
INSKRÄNKNINGAR som inskränkare.  
 
Alltså inskränkningarna ska vara fullt ut följbara och fullt ut förståeliga 
instiftade i svensk lag, och där ogillas enligt EU-domstolens praxis allt annat 
än vad som offentligt delges av lagstiftaren i svensk lagtext, för  
 

- att undanröja godtycke och egna skönsmässiga bedömningar, som makt- och 
myndighetsmissbrukarna i Sverige dagligen ägnar sig åt, tyvärr är det så i 
det SUPER KORRUPTA SVERIGE!  
 

Bevisbördan att bevisa det motsatta åvilar er alla som enskilda individer i 

era uppdrag som fullt ut finansieras av skattebetalarna! 
 
 
 
 

Alltså gälla också de övriga inom staten Sverige, era MEDLÖPARE, 

som alla är involverade i detta MEGA BEDRÄGERI med vad som delgives er 
idag, tidigare, och återigen, och delgivits om sedan tidigare, mot skattebetalarna 
och nationen Sveriges Folk och Barn, och detta utifrån enorma ekonomiska 
incitament i de sk ”vaccinerna” / biovapen / nano vapen och PCR TEST 
BEDRÄGERIET.  
 



PCR TEST BEDRÄGERIET; Som är grunden till den bioterrorism/ statsterrorism 
och biovapen kriget mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, 
tills motsatsen är av er, varje enskild delgiven och tillskriven i denna 
delgivning fullständigt motbevisat. 
 

Alltså som är grunden till detta pågående fullständiga vansinne! 

Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av varje enskild delgiven, talman Andreas 
Norlén och varje enskild riksdagsledamot och dessutom varje enskild partiledare för 
de politiska partierna i Sveriges riksdag, som är desamma som före valet 2022, och 
såklart Sveriges regering, före valet 2022 och efter valet 2022, alltså ALLA SKA 
MED! 

 

 

2 

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors 

lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. 

Se återigen vad som delges under punkt 1 
 
 
3 

Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och 

utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda 

förutsättningar för hälsa. 

Se återigen vad som delges under punkt 1 
 

 

4 

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå 

delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till 

vara.  

 

Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av 

kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös 

tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra 

omständigheter som gäller den enskilde som person. 

 

Se återigen vad som delges under punkt 1 

 

 

5 

Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer 

hur statens medel ska användas. Riksdagen granskar rikets styrelse 

och förvaltning. Lag (2010:1408). 

 

https://lagen.nu/1974:152#L2010:1408


Noteras särskilt; riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning, 

men detta har ni alla underlåtit och undanhållit nationen Sveriges Folk och Barn 
utifrån vad som ni alla är delgivna, före valet 2022 och efter valet 2022, och det gäller 
då också såklart talman Andreas Norlén, som självklart är underställd svensk 
grundlag Regeringsformen och den rättsordning som delgivits om ovan, och därtill 
hör nedan, utifrån att detta ärende inte är ett enskilt ärende. LÄS MER OM 
DETTA I DE BIFOGADE FILERNA 
 
 
Alltså detta gäller hela nationen Sveriges Folk & Barn, ett generellt och systematiskt 
undanhållande och underlåtenhet   
 

- att informera och upplysa utifrån planerat grovt uppsåtligt utifrån enorma 
ekonomiska incitament om detta MEDICINSIKA TYRANNISKA 
EXPERIMENT med genterapiinjektioner som är toxiska/giftiga.  

 
 

Alltså som marknadsförts i Sverige som vanliga vaccin, vilket dessa 

bevisligen inte är, som ni alla politiska partierna i Sveriges riksdag, talman 

Andreas Norlén, och alla riksdagsledamöter, före valet 2022, och efter valet 2022, 
uppenbart BESKYDDAR detta KRIMINELLA MEDICINSKA TYRANNISKA 
EXPERIMENT på nationen Sverige Folk och Barn, och därtill övriga 
mänskligheten. 

 

Och detta är inte förenligt med svensk grundlag 

REGERINGSFORMEN, tills motsatsen är BEVISAD av den näst högste i 

hierarkin  i Sverige, efter kungen, nämligen talman Andreas Norlén. Detta ska 
ske mycket skyndsamt dock senast 2022-11-29 
 
 

Alltså de sk ”vaccinerna”/biovapen, som via planerad kriminell WHO 

PANDEMI utifrån det KRIMINELLA MEGA BEDRÄGERIET PCR TEST 

BEDRÄGERIET, som bara i Sverige kostat skattebetalarna minst 36 MILJARDER, 
säkerställde att dessa sk ”vaccinerna” / biovapen / nanovapen alls blev aktuella, läs 
och se mer i denna del följande fakta och bevis, citat 
 

VARNING FÖR ALLA SÅ KALLADE ”VACCINER” MED mRNA 

2022-11-21 den världskände spetsspecialist sakkunnige professor Sucharit Bhakdi 
med synnerligen högsta trovärdighet och kompetens VARNAR hela världen och 
därmed mänskligheten och nationen Sveriges Folk och Barn för alla mRNA-vaccin; 
SVENSK TEXTAD VIDEO, ca 22 minuter, MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE 

 

VARNING -Ta inget framtida mRNA- vaccin! 



 
 
 

Professor Sucharit Bhakdi varnar här för att ta framtida mRNA-vaccin. Han förklarar 
också varför i denna video. SVENSKTEXTAD (Google textad). 
 
SE OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK 
https://swebbtube.se/w/a5gdyvvPfDoRXLH9Ada16h 
 
 
 
 

Världspremiär: Dött plötsligt 

2022-11-21, i skrivande stund har 6 784 765 sett denna video, SE OCH SPRID 
VIDARE om detta pågående FULLSTÄNDIGA VANSINNE med de så kallade 
”vaccinerna”/ biovapen som generellt och systematiskt skadar och dödar 
mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn 
 

World Premiere: Died Suddenly 

Maskinöversättning 
 
Varför tror vi aldrig på dem? I århundraden har den globala eliten sänt ut sina 
avsikter att avfolka världen - till och med till den grad att de hugger in dem i 
sten.  
 
Och ändå... vi verkar aldrig tro dem. 
The Stew Peters Network är stolta över att presentera DIED SUDDENLY, från de 
prisbelönta filmskaparna, Matthew Skow och Nicholas Stumphauzer. 
 
SE VIDEON, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK 
https://rumble.com/v1wac7i-world-premier-died-suddenly.html 
 
 
2022-11-22 STOPPA DÖDAR OCH SKADAR ”VACCINERNA” / BIOVAPEN 
OMEDELBART UTIFRÅN FAKTA & BEVIS 
 
Citerar lösryckta delar ur mycket viktig artikel, läs hela, sprid vidare,  

https://swebbtube.se/w/a5gdyvvPfDoRXLH9Ada16h
https://rumble.com/v1wac7i-world-premier-died-suddenly.html


Mitt budskap till svenska politiker och hälsomyndigheter, baserat på 

min egen forskning, är att covid-mRNA-vaccinen behöver 

suspenderas omedelbart i väntan på en utredning. 

 

Det är den brittiska kardiologen Aseem Malhotra som nu uppmanar 

Sveriges politiker att stoppa det så kallade covidvaccinet. 

 

 

Enligt Malhotra finns det i princip ingen nytta av läkemedlet. Dödligheten från 
senare covidvarianter är inte värre än influensan, hävdar han. 
 
 
Läkemedlet är dock inte säkert, menar kardiologen. 
 
– Den absoluta risken för skada är något aldrig tidigare skådat. Minst 1 av 800 
får en allvarlig biverkning. Det är förmodligen ännu fler. Bara utifrån detta bör 
vaccinet stoppas. Vi måste påbörja en utredning om hur det kunde gå så här 
fel. 
 
En del organisationer stödjer ännu vaccinationen på grund av ”partisk och korrupt 
information från läkemedelsindustrin”, fortsätter han. 
 
 
– Deras enda intresse är vinster för sina aktieägare, inte att erbjuda den bästa 
behandlingen. Och detta är själva roten till problemet, säger Malhotra. 
 
Läs mera, se video, sprid vidare 
https://nyheter.swebbtv.se/lakare-uppmanar-svenska-politiker-att-stoppa-
sprutorna-vi-behover-en-utredning/ 
 
 
 

BIOTERRORISMEN / STATSTERRORISMEN MOT NATIONEN 

SVERIGES FOLK SKA UPPHÖRA OMEDELBART, SKADAR OCH 

DÖDAR ”VACCINERNA” SKA STOPPAS OMEDELBART UTIFRÅN 

FAKTA & BEVIS 

 

 

 

 

Frågor som begäres besvaras mycket skyndsamt av talman Andreas 

Norlén(TAN) dock senast 2022-11-29 
 
Kommer talman Andreas Norlén(TAN) och gruppledarna för alla politiska 
partierna i Sveriges riksdag bjuda in den världskände kardiolog Aseem 
Malhotras för att tala till alla i Sveriges riksdag och nationen Sveriges Folk, i 
direkt sändning av SVT? 

https://nyheter.swebbtv.se/lakare-uppmanar-svenska-politiker-att-stoppa-sprutorna-vi-behover-en-utredning/
https://nyheter.swebbtv.se/lakare-uppmanar-svenska-politiker-att-stoppa-sprutorna-vi-behover-en-utredning/


 
KOMMER TAN OCH GRUPPLEDARNA I SVERIGES RIKSDAG OCKSÅ BJUDA 
IN PROFESSOR SUCHARIT BHAKDI?  
 

 

 

 

DET HANDLAR BEVISLIGEN OM NATIONENS SÄKERHET FÖR 

NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN 

 
Kommer talman Andreas Norlén och gruppledarna för alla politiska partierna i 
Sveriges riksdag likabehandla denna begäran från nationen Sveriges Folk & 
Barn, alltså utifrån ATT presidenten för Ukraina blev inbjuden  
 

- att tala inför Sveriges riksdag och SVT sände direkt, bästa talman 
Andreas Norlén all makt utgår från nationen Sveriges folk, se 
Regeringsformen, svensk grundlag, kommer du ihåg det? 

 
 
Kommer även dessa bjudas in av er ovan omnämnda utifrån 
likabehandlingsprincipen, mycket skyndsamt, innan julhelgen, för därefter 
inträder nämligen ”spionlagen” som riksdagen nyligen klubbade igenom, alltså dessa 
ska såklart också inbjudas; professor Francis A Boyle, EU-parlamentariker Christine 
Anderson, advokat dr Reiner Fuellmich, alltså utifrån  
 

- att detta ligger i hela nationen Sveriges intresse eftersom all makt utgår 
från nationen Sveriges Folk, eller hur bästa talman Andreas Norlén? 

 
 
 
 
 
 

 

STOPPA OMEDELBART SKADAR OCH DÖDAR ”VACCINERNA” ÄR 

BUDSKAPET FRÅN DEN VÄRLDSKÄNDE KARDIOLOGEN TILL 

SVERIGE 

 

2022-11-24 publicerat av partiet MOD, videon med svensk text, drygt 1 min, går inte 
att missförstå, sprid vidare till alla inom nationen Sverige bästa talman Andreas 
Norlén, med svensk text, som går att ställa in, citat 

Världskänd kardiolog Aseem Malhotras besked till svenska 

hälsomyndigheter och politiker 



 
 

Aseem Malhotras meddelande till svenska myndigheter, intervjuad av det 
politiska partiet MoDs ordförande Andreas Sidkvist vid Oslo International 
Conference 19 november 2022 
 
SPRID VIDARE TILL ALLA I NATIONEN SVERIGE BÄSTA TALMAN ANDREAS 
NORLÉN 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iPSRRv2rLCU 
 
 
 
 
 
Publicerat 2022-11-24 Läs också denna rapport mycket nogsamt, sprid vidare i alla 
dina nätverk bästa talman Andreas Norlén 

Rapport från historisk hälsokonferens i Oslo 

Gemensamt för de flesta högt meriterade talarna var deras unisona kritik mot 
covidvaccinen och den korruption inom forskning och sociala och vanlig 
media som uppenbarat sig alltmer de senaste åren och nu är ett hot mot 
människors liv och hälsa.  
 
Flera av MoDs styrelsemedlemmar var där liksom undertecknad som också fick 
möjlighet att ställa en fråga till Storbritanniens mest kände kardiolog Aseem Malhotra 
om vad han skulle vilja säga till svenska myndigheter och politiker angående 
covidvaccinen. Se hans svar (endast en minut) nedan. 
 
SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK BÄSTA TALMAN ANDREAS NORLÉN 
https://partietmod.se/2022/11/24/rapport-fran-historisk-halsokonferens-i-oslo/ 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iPSRRv2rLCU
https://partietmod.se/2022/11/24/rapport-fran-historisk-halsokonferens-i-oslo/


2022-11-24 stoppa ”vaccinerna” som skadar och dödar mänskligheten och 
nationen Sveriges Folk & Barn generellt och systematiskt, citat 

Allvarliga fel i vaccinproduktion – Läkemedelsverket blundar 

Covid-19-vaccin – Granskning 

Uppgifter som Epoch Times tagit del av visar att Läkemedelsverket godkände import 
av hundratusentals vaccindoser mot covid-19 som saknade ett viktigt certifikat som 
garanterar vaccinets säkerhet. Enligt uppgift från Folkhälsomyndigheten har 
dessa vaccin getts till svenska medborgare. 
 
Enligt dokument har 33 tillverkningsserier av vaccinet, så kallade vaccin-batcher, från 
Pfizer/Biontech tillverkats i anläggningar som inte var godkända enligt god 
tillverkningssed, vilket är ett krav innan vaccinet får ges till människa. 
 
För att få tillverka ett vaccin krävs att såväl produkten som tillverkaren har ett 
tillverkningstillstånd, och varje anläggning som ingår i tillverkningsprocessen ska ha 
ett så kallat GMP-certifikat (Good manufacturing practice). Certifikatet visar att 
tillverkningen skett enligt god tillverkningssed. 
 
Ett GMP-certifikat är förutsättningen för att ett vaccin ska få ges till människor. 
Det gäller såväl i kommersiellt syfte som i kliniska prövningar för de produkter 
som har godkänts. 
 
– Hedley Rees, senior konsult och grundare av Pharma Flow Ltd. 
De här strikta reglerna är till för att skydda människor från biverkningar. Utan ett 
GMP-certifikat kan vaccinets innehåll och därmed säkerhet inte garanteras. 
 
 

Enligt uppgifter från Folkhälsomyndigheten har över 310 000 doser 

från dessa batcher gått ut till regionerna och getts till svenska 

folket. 

 
LÄS MERA BÄSTA TALMAN ANDREAS NORLÉN OCH SPRID VIDARE TILL 
ALLA I NATIONEN SVERIGE 
https://epochtimes.se/Allvarliga-fel-i-vaccinproduktion---Lakemedelsverket-
blundar-568601 
 

 

 

 

Korruptionsskandalen i EU undanhålls och underlåts att rapporteras 

om av SVT/ SR, 

som är fullständigt skattefinansierade, och därmed förbrukar SVT/SR 

helt deras TROVÄRIDHGET utifrån att dessa ska rapportera 

opartiskt och sakligt om bägge sidor av myntet 

 
Margareta Skantze delgiver i skrivelse dessa bägge inom SVT & SR följande 
2022-11-24, citat 

https://epochtimes.se/Allvarliga-fel-i-vaccinproduktion---Lakemedelsverket-blundar-568601
https://epochtimes.se/Allvarliga-fel-i-vaccinproduktion---Lakemedelsverket-blundar-568601
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Ämne: Korruptionsskandalen i EU 

 

 

Till medarbetarna på Uppdrag Granskning. 

För drygt en vecka sedan skickade jag mejl till samtliga medarbetare vid UG 
angående den korruptionsskandal som skett inom EU beträffande Ursula von der 
Leyens upphandling av covid-vaccin från läkemedelsbolaget Pfizer, vilket nu är under 
utredning av EPPO.  
 
Jag bifogade även det brev som jag skickat till Sveriges alla EU-parlamentariker och 
som förblivit obesvarat. (Bifogar det på nytt. Det innehåller flera viktiga länkar.) 
  
Eftersom jag inte heller från er har fått något svar återkommer jag på nytt via 
mejl, eftersom det är omöjligt att komma fram via telefon. Sveriges Radios växel 
fungerar som en effektiv skyddsmur genom att hänvisa till mejlkontakt för samtliga 
medarbetare, samt till en kort liten telefontid då det är i princip meningslöst att 
försöka nå fram på grund av det höga trycket från inringande lyssnare.  
 
Redan för ett år sedan (16 sep 2021) försökte jag väcka intresse för 
skandalerna kring Pfizers till stora delar hemligstämplade kontrakt. Tack vare 
visselblåsare hade då bl a följande klausuler avslöjats: 
 
- Köparen är betalningsskyldig även om Pfizer inte levererar produkten i tid eller om 
leveransen helt uteblir. 
- Pfizer får fullständig åtalsfrihet gällande eventuella vaccinskador eller uteblivna 
effekter av vaccinen eftersom Pfizer vid tecknandet av kontraktet inte har vetskap om 
dessa. 
- Även om det kommer andra läkemedel eller vaccin som kan bota sjukdomen kan 
köparen inte bryta kontraktet. 
 
 
Inte heller då fick jag något gensvar från SVT eller SR.  
Men detta kan väl inte vara en sådan svår fråga att utreda för UG som med sina 
stora resurser enkelt kan få tillgång till all tänkbara expertis?! Ni lägger t ex ner tid på 
att granska fusk med riksdagsmännens bostäder.  
 

mailto:lena.sundstrom@svt.se


Men det är ju en västanfläkt i ett mycket litet vattenglas i jämförelse med den 
orkan som är under uppsegling inom EU. Uttryckt med den orädda tyska EU- 
parlamentarikern Christine Andersens ord:  
 
"Korthuset är på väg att rasa ihop!"  
https://rumble.com/v1t16r0-the-house-of-cards-is-tumbling-down-they-tried-to-break-
us-and-they-failed-.html 
 
 
Och idag kom ny information kring det skandalomgärdade vaccinet från Pfizer 
och den roll som Sverige spelat i samband med godkännandet och inköpet till 
EU. 
 
https://www.epochtimes.se/Allvarliga-fel-i-vaccinproduktion---Lakemedelsverket-
blundar-568601 
 

 

Hur länge ska det dröja innan Public Service ser vad som är på väg 

att hända?!  

 
Hälsningar 
Margareta Skantze 
 
 
Knösövägen 116 
371 64 Lyckeby 
Mobil: 0705 567 809 
Mail: skantzemargareta@gmail.com  
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2022-11-21 

De som är involverade i Project to Inject World with Experimental 

Biotechnology är SKYLDIGA till brott mot mänskligheten 

Läs mer och sprid vidare 
https://expose-news.com/2022/11/21/those-involved-in-project-to-inject-
populations-are-guilty/ 
 
 
 
 
2022-11-22 

Dr Russell Blaylock: Hur ”vaccin” inducerade spikproteiner skadar 

hjärnan och orsakar cancer 

https://rumble.com/v1t16r0-the-house-of-cards-is-tumbling-down-they-tried-to-break-us-and-they-failed-.html
https://rumble.com/v1t16r0-the-house-of-cards-is-tumbling-down-they-tried-to-break-us-and-they-failed-.html
https://www.epochtimes.se/Allvarliga-fel-i-vaccinproduktion---Lakemedelsverket-blundar-568601
https://www.epochtimes.se/Allvarliga-fel-i-vaccinproduktion---Lakemedelsverket-blundar-568601
mailto:skantzemargareta@gmail.com
https://expose-news.com/2022/11/21/those-involved-in-project-to-inject-populations-are-guilty/
https://expose-news.com/2022/11/21/those-involved-in-project-to-inject-populations-are-guilty/


 

"Denna [Covid]-injektion är en injektion av artificiella exosomer ... Hjärnan är en av 
de mest komplexa sakerna i hela universum ... [läkarkåren] förstår verkligen inte 
denna injektion. 
 
De förstår inte vad det gör med den neurologiska apparaten i hjärnan och 
ryggmärgen, säger Dr Russell Blaylock till Brian Hooker från Children's Health 
Defense. 
 
Läs mer och se videon 
https://expose-news.com/2022/11/22/how-spike-proteins-damage-brain-cause-
cancer/ 
 
 
 
 
FÖLJ PENGARNA BÄSTA TALMAN ANDREAS NORLÉN OCH ALLA ENSKILDA 
RIKSDAGSLEDAMÖTER, JOURNALISTER & ÖVRIGA MEDLÖPARE I PCR TEST 
BEDRÄGERIET, BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN MED MERA 
 

Pfizers årliga intäkter förväntas nå 101,3 miljarder dollar år 2022, 

tack vare COVID-”vaccinet”, som inte förhindrar infektion eller 

spridning, och Paxlovid, en ineffektiv och farlig antiviral COVID-

produkt som orsakar återfall. 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/11/22/pfizer-art-of-the-
big-lie.aspx? 

 

 

 

 

 

DET FINNS INGEN SÄKERHET I ”VACCINERNA” 

 

 

VARFÖR ÄR DE TOXISKA/ GIFTIGA ”VACCINERNA”/ BIOVAPEN 
FORTFARANDE TILLGÄNGLIGA I SVERIGE OCH VARFÖR STOPPAS DESSA 
”VACCINERNA”/ BIOVAPEN INTE AV SVERIGES RIKSDAGS ALLA POLITISKA 
PARTIERNA OCH SVERIGES RIKSDAGS ALLA RIKSDAGSLEDAMÖTER, FÖRE 
VALET 2022 OCH EFTER VALET 2022? 

 

 

 

FÖLJ PENGARNA BÄSTA TALMAN ANDREAS NORLÉN OCH ALLA ENSKILDA 
RIKSDAGSLEDAMÖTER, JOURNALISTER & ÖVRIGA MEDLÖPARE I PCR TEST 
BEDRÄGERIET, BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN MED MERA 

 

https://expose-news.com/2022/11/22/how-spike-proteins-damage-brain-cause-cancer/
https://expose-news.com/2022/11/22/how-spike-proteins-damage-brain-cause-cancer/
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/11/22/pfizer-art-of-the-big-lie.aspx
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/11/22/pfizer-art-of-the-big-lie.aspx


Pfizers årliga intäkter förväntas nå 101,3 miljarder dollar år 2022, 

tack vare COVID-”vaccinet”, som inte förhindrar infektion eller 

spridning, och Paxlovid, en ineffektiv och farlig antiviral COVID-

produkt som orsakar återfall. 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/11/22/pfizer-art-of-the-
big-lie.aspx? 

 

 

 

 
 

 

Både FDA och Pfizer kände till de stora toxiciteter som är 

förknippade med läkemedel för genterapi i allmänhet 

 

 

…SÄRSKILDA LÄKEMEDEL FÖR GENTARAPI SOM ÄR PFIZERS 

COVID-19-VACCIN 

 

 

2022-11-22 citerar lösryckta delar ur denna mycket viktiga artikel, sanningen och 
verkligheten går inte att STOPPA, men de sk ”vaccinerna” SKA SÅKLART 
STOPPAS, maskinöversättning, läs hela artikeln och se videon, citat 

C-19 Injektioner: Massivt regulatoriskt och tillverkningsbedrägeri 

 

…DET SÄRSKILDA LÄKEMEDEL FÖR GENTARAPI SOM ÄR PFIZERS 

COVID-19-VACCIN 

 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/11/22/pfizer-art-of-the-big-lie.aspx
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/11/22/pfizer-art-of-the-big-lie.aspx


Detta tyder på avsiktligt bedrägeri och samverkan mellan Pfizer och 

tillsynsmyndigheterna, som konspirerade för att få ut denna 

otestade farliga produkt på marknaden. 

 
 
Både FDA och Pfizer kände till de stora toxiciteter som är förknippade med 
läkemedel för genterapi i allmänhet, och de kan därför inte hävda att de inte hade 
någon förutseende kunskap om dessa risker med det särskilda läkemedel för 
genterapi som är Pfizers COVID-19-vaccin.  
 
Detta tyder på avsiktligt bedrägeri och samverkan mellan Pfizer och 
tillsynsmyndigheterna, som konspirerade för att få ut denna otestade farliga 
produkt på marknaden. 
 
 

Och när det kommer till VAERS, låt oss inte glömma 2010 års Harvard Pilgrim 
- studie som visar att VAERS var kraftigt underrapporterad – INTE överrapporterad – 
och fångat mindre än 1 % av biverkningarna. 
 
 
"Hot batches" 
Tidigt upptäckte Alexandra förekomsten av "heta partier". Hon är en av 
teammedlemmarna bakom den berömda webbsidan " How Bad Is My Batch " där 
människor kan slå upp antalet allvarliga biverkningar som rapporterats till VAERS i 
samband med ett partinummer för en COVID-injektion. Andra orädda medlemmar i 
teamet är Dr Mike Yeadon, före detta chef för Pfizer Respiratory Research, 
Jessica Rose, statistiker, Craig Paardekooper, forskare, och Walter Wagner, 
advokat. 
 
 
"Frågan från de oskadade verkar vara – varför ser vi inte FLERA dödsfall om det du 
säger om mRNA-produkter är sant? Om man ställer de etiska begränsningarna för 
denna fråga åt sidan, är här ett möjligt svar varför: mRNA-skotten överensstämmer 
inte med deras etikettspecifikationer. I praktiken produceras både "tomma" och 
"dödliga" flaskor och allt däremellan [betoning min]." 
 
Som jag skrev tidigare på min Substack , "anmärkningsvärt nog rapporterades 
vissa analyserade flaskor innehålla överblivna magnetiska pärlor (magnetiska 
pärlor används vid produktion av mRNA ). Kommer du ihåg de "galna" videorna 
av vissa människor som utvecklar magnetism i stället för injektion? Nu har vi en ny, 
"icke-konspiratorisk" förklaring till de "konspiratoriska" videorna! Yay, följer 
vetenskapen!" 
 
Pfizer röda flaggor 
Som Alexandra konstaterar i sin artikel med titeln "Utförde Pfizer adekvat 
säkerhetstestning för sitt Covid-19 mRNA-vaccin i prekliniska studier? Bevis på 
vetenskapligt och regulatoriskt bedrägeri,"  
 

https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf
https://howbadismybatch.com/background.html
https://tessa.substack.com/p/regulatory-manufacturing-fraud-sasha-latypova
https://www.gilson.com/default/learninghub/post/a-guide-to-using-magnetic-beads-for-rna-and-dna-extraction.html
https://doctors4covidethics.org/did-pfizer-perform-adequate-safety-testing-for-its-covid-19-mrna-vaccine-in-preclinical-studies-evidence-of-scientific-and-regulatory-fraud/


"uppträdde både tillverkaren och tillsynsmyndigheterna på ett mycket oärligt 
sätt och konspirerade för att sprida en helt ny teknik och produkt på miljontals 
människor utan att utföra en enda väl utformad säkerhetsbedömning." 
 
 
LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEON, SPRID VIDARE 
 
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/11/22/covid-19-vaccine-
regulatory-manufacturing-fraud.aspx? 
 
 
 

Du kan även ladda ner artikeln som PDF här 

https://www.jottacloud.com/s/27127bd4e6327ec441585d20c88fa4aed9f 
 
 
 
 
 
 
MÅSTE SES OCH SPRIDAS 
Videon finns även på RUMBLE, måste ses och spridas 

C-19-injektioner, reglerings- och tillverkningsbedrägerier: Tessa 

Lena pratar med Alexandra Latypova 

 
https://rumble.com/v1p69bf-c-19-injections-regulatory-and-manufacturing-
fraud-tessa-lena-tallks-to-ale.html 
 
 
 
 
 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/11/22/covid-19-vaccine-regulatory-manufacturing-fraud.aspx
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/11/22/covid-19-vaccine-regulatory-manufacturing-fraud.aspx
https://www.jottacloud.com/s/27127bd4e6327ec441585d20c88fa4aed9f
https://rumble.com/v1p69bf-c-19-injections-regulatory-and-manufacturing-fraud-tessa-lena-tallks-to-ale.html
https://rumble.com/v1p69bf-c-19-injections-regulatory-and-manufacturing-fraud-tessa-lena-tallks-to-ale.html


Läs mera här 

"Garbage Soup": Alexandra Latypova om reglerings- och 

tillverkningsbedrägerier i C-19-injektioner 

https://tessa.substack.com/p/regulatory-manufacturing-fraud-sasha-latypova 
 
 
 
 
 
 
 
2022-11-22 maskinöversättning, citerar delar ur artikeln, läs hela och se videon, citat 

Pfizers finansiella supernova och konsten att ljuga om riktigt stora 

lögner 

 

Pfizers årliga intäkter förväntas nå 101,3 miljarder dollar år 2022, tack vare 
COVID-”vaccinet”, som inte förhindrar infektion eller spridning, och Paxlovid, 
en ineffektiv och farlig antiviral COVID-produkt som orsakar återfall. 
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/11/22/pfizer-art-of-the-
big-lie.aspx? 

 

 

 

 

Se videon som också finns här 

MRNA LÄMNAR INTE KROPPEN. DET FINNS ÖVERALLT! 

"Det [mRNA] finns överallt. Det finns i orala sekret. Det finns i dina genitalsekret. Det 
är i svett. Det är i bröstmjölk. Vi vet inte när - eller om det NÅGONSIN - rensar ut ur 
kroppen." 
https://www.bitchute.com/video/kjzfhzeOKheD/ 
 
 
 
 
 
 

MYCKET VIKTIG VARNING OM BLOD FRÅN ”VACCINERADE” OCH 

ARTIKEL 

 

2022-11-19 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat 

Om en ovaccinerad person får en transfusion av blod som innehåller 

mRNA, spikproteiner och allt annat som finns inuti dessa flaskor, då 

kan han eller hon också bli kontaminerad, därav varför han kom med 

tjänsten SafeBlood Donation. 

 

https://tessa.substack.com/p/regulatory-manufacturing-fraud-sasha-latypova
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/11/22/pfizer-art-of-the-big-lie.aspx
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/11/22/pfizer-art-of-the-big-lie.aspx
https://www.bitchute.com/video/kjzfhzeOKheD/


…massinjektionskampanjen för Wuhan coronavirus (Covid-19) "århundradets 
brott" och tror att budbärar-RNA (mRNA) covid-skott "förorenar" blodet och 
förstör immunsystemet.. 
 
 
LÄS MER OCH SPRID VIDARE 
https://citizens.news/676262.html 
 
 
 
 
 
 
 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN SOM SKADAR & DÖDAR 

MÄNSKLIGHETEN  

Effekterna efter PCR TEST BEDRÄGERIET, några exempel 

 

2022-11-06 DU FÖRSTÅR STRAX ATT DET ÄR DETTA SOM BESKYDDAS AV 
SVERIGES RIKSDAGS ALLA POLITISKA PARTIER OCH AV ALLA 
RIKSDAGSLEDAMÖTERNA I SVERIGES RIKSDAG,  
 

EN GLOBALISTISK AGENDA SOM BESKYDDAS AV SVERIGES 

RIKSDAG 

 
 
Bevisbördan att bevisa det motsatta gentemot nationen Sveriges Folk & Barn 
ägs av Sveriges riksdags alla politiska partierna och varje enskild 
riksdagsledamot, alltså i offentligt DEBATT direktsänd i SVT och detta ska såklart 
ske synnerligen mycket skyndsamt, alltså senast 2022-11-29  
 
 
Alltså där sanningen och verkligheten ska delges nationen Sveriges Folk & Barn, är 
Sveriges riksdag och Sveriges regering med eller mot nationen Sveriges Folk & Barn, 
eller är SVERIGES RIKSDAG OCH SVERIGES REGERING med WEF och den 
GLOBALISTISKA AGENDAN? 

 

 

OM TYSTNADS & BESKYDDAR KULTUREN FORTSÄTTER, OCH DET INTE 
BLIR OFFENTLIGT DEBATT I SVERIGES RIKSDAG SENAST 2022-11-29 DÅ VET 
NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN ATT NU FÅR DET VARA NOG! 
 
 
 
NU FÅR DET VARA NOG,  
NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN HAR ATT ÅTERTAGA OCH KÄMPA 
FREDLIGT FÖR DEMOKRATIN OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 

https://citizens.news/676262.html


 

 
Se denna MYCKET VIKTIGA videon som är avgörande för mänskligheten och 
nationen Sveriges Folk & Barn och mänsklighetens liv, hälsa och framtida 
livskvalitet som mänskligheten känner den av idag. 
 
 
Den här filmen innehåller det viktigaste budskapet mänskligheten har att höra i vår tid 

 

Denna film innehåller det viktigaste budskapet som mänskligheten 

har att höra i denna tid. Låt skriket för frihet gå runt i världen. 

 

SPRID VIDEON VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, NU FÅR DET VARA 

NOG MED DETTA FULLSTÄNDIGA PÅGÅENDE VANSINNET 

https://stopworldcontrol.com/cry-freedom/ 
 
https://rumble.com/v1rwm4q-cry-for-freedom-why-cyborgs-wont-save-the-
world-film.html 
 

 

 

 

 

Allt var PLANERAT.......   

CHOCKEN FÖR ALLA MISSBRUKARE AV MAKT & SKATTEMEDEL I 

SVERIGE, DE TILLSKRIVNA ÄR ALLA INVOLVERADE I PLANERAT 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & 

BARN 

 
Bevisbördan åvilar de tillskrivna att bevisa det motsatt gentemot nationen 
Sveriges Folk & Barn. 
 

Alltså dessa delgivna trodde att de skulle lyckas med denna GLOBALIST 
AGENDAN, men globalist agendan som de tillskrivna och delgivna bevisligen 
är involverade i och BESKYDDAR är avslöjad, sanningen går inte att STOPPA!   
 
 
 
 
 

LANDSFÖRRÄDERI & HÖGFÖRRÄDERI 

 
 
 

https://stopworldcontrol.com/cry-freedom/
https://rumble.com/v1rwm4q-cry-for-freedom-why-cyborgs-wont-save-the-world-film.html
https://rumble.com/v1rwm4q-cry-for-freedom-why-cyborgs-wont-save-the-world-film.html


Delgivning till er alla tillskrivna och alla mottagare av denna delgivning från 
SVERIGE GRANSKAS om information, upplysning och bevis för vad som inte går att 
STOPPA, sanningen och verkligheten.  
 
 
 
 

MEGA BEDRÄGERIERNA MOT NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN 

 
Alltså sanningen och verkligheten om detta pågående fullständiga vansinne 
med PCR TEST BEDRÄGERIET och de sk ”vaccinerna”/biovapen /nano vapen 
som definitivt inte är vanliga vaccin.  
 
Alltså som dessa sk ”vaccinerna” har planerat, uppsåtligt och bedrägligt 
marknadsförts som vanliga vaccin(vilka dessa bevisligen inte är) via skattemedel, 
och köpts in via skattemedel, och injicerats i nationen Sveriges Folk & Barn via 
skattemedel. 
 

Du utbildas om i denna videon/ DOKUMENTÄREN, se hela, om bl.a. 

följande; 

 

 

- Fyra månader innan den sk WHO PANDEMIN fanns 

”vaccinerna” klara 

 

 

- 2017–2018 var PCR TESTERNA färdiga och distribuerades ut 

över hela världen 

 
 
 

Bevis på att pandemin var planerad med ett syfte 

 

 

PLANEN 

 
En virolog från Världshälsoorganisationen avslöjade på holländsk tv 

att WHO har en plan för 10 år av infektionssjukdomar, från 2020 till 

2030.  

 

 

SE "PLANEN" 

 



Efter att ha sett denna häpnadsväckande dokumentär, se till att 

kontrollera alla andra bevis på den här sidan. Det är ännu mer 

häpnadsväckande... Alla fakta kan kontrolleras i referenserna. 

 
 

Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i 
Sveriges riksdag, och talman Andreas Norlén, och deras MEDLÖPARE I PCR 
TEST BEDRÄGERIET / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN med mera ska såklart se 
denna video/ DOKUMENTÄREN om sanningen och verkligheten; Allt var 
PLANERAT…. 
 
 
Bevisbördan att bevisa det motsatta om vad som delgives riksdagen denna 
dag och tidigare över tid från SVERIGE GRANSKAS ägs av Sveriges riksdag och 
Sveriges regering, alltså då gentemot deras uppdragsgivare nationen Sveriges Folk 
& Barn 
 
 
 

Fullständigt skattefinansierade SVT ska såklart sända på bästa 

sändningstid vad som också delgives SVT i denna DOKUMENTÄR för 

att säkerställa att sanningen och verkligheten delges nationen Sveriges Folk & Barn, 
det ingår nämligen i SVT:s uppdrag att vara opartiska, sakliga och objektiva 
 

THE PLAN - WHO plans for 10 years of pandemics, from 

2020 to 2030 

 

PLANEN - WHO planerar för 10 år av pandemier, från 2020 

till 2030 
 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK 

 

https://stopworldcontrol.com/proof/?  
 

https://rumble.com/v13kefy-must-see-the-plan-who-plans-for-10-years-of-
pandemics-from-2020-to-2030.html 
 
 
 
 

2022-11-24 läs hela artikeln, se videon, sprid vidare, citerar lösryckta delar ur 
artikeln, citat 

Klaus Schwab vill ”konstruera” framtiden och ”lära upp 

befolkningen” 

 

https://stopworldcontrol.com/proof/?inf_contact_key=4c93e5db423d3b97d1991d51914ba4a54dfbc39d7283b2cb89d5189540b69330
https://rumble.com/v13kefy-must-see-the-plan-who-plans-for-10-years-of-pandemics-from-2020-to-2030.html
https://rumble.com/v13kefy-must-see-the-plan-who-plans-for-10-years-of-pandemics-from-2020-to-2030.html


Kommunisdiktaturen Kina är en förebild för många länder och en ”mycket 
attraktiv modell”. Det säger chefen för globalistgruppen World Economic 
Forum till CGTN. 
 
I början av året lät Klaus Schwab Kinas president Xi Jinping öppna WEF:s 
årliga Davos-möte med ett tal om en ”global hälsogemenskap”. 
 
Läs mer 
https://nyheter.swebbtv.se/klaus-schwab-vill-konstruera-framtiden-och-lara-
upp-befolkningen/ 
 
 
 

 

De sk ”vaccinerna” är det mest DÖDLIGA som någonsin 

producerats 
 

Varför BESKYDDAR Sveriges riksdags alla politiska partierna, som är 

de samma som före valet 2022, och alla riksdagsledamöterna de DÖDLIGASTE & 
FARLIGASTE ”VACCINERNA” i världshistorien och PCR TEST BEDRÄGERIET? 
 
 
2022-11-04 Måste ses videon, sprid vidare i alla dina nätverk 
 

DATA VISAR ATT COVID ”VACCINERNA” ÄR DET FARLIGASTE / 

DÖDLIGASTE NÅGONSIN 

"En kort samling av nyckelbevis som visar att Covid-”vacciner” inte är säkra 
och effektiva, inte ens nära.  
 
De är de mest dödliga vacciner vi någonsin har producerat. 
 
Se videon och sprid vidare, sanningen går inte att STOPPA, men de sk ”vaccinerna” 
ska STOPPAS! 
https://www.bitchute.com/video/fucInKkHuLLv/ 
 
 
 
 

2022-11-23 

Kina har precis släppt ett utkast till nationell social kreditlag 

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE 

https://expose-news.com/2022/11/23/china-has-released-draft-national-social-
credit-law/ 
 
 
 

Se videon OCH SPRID VIDARE 

https://www.youtube.com/watch?v=j6N8PJVdALM
https://nyheter.swebbtv.se/har-varlden-blivit-en-james-bond-film/
https://nyheter.swebbtv.se/klaus-schwab-vill-konstruera-framtiden-och-lara-upp-befolkningen/
https://nyheter.swebbtv.se/klaus-schwab-vill-konstruera-framtiden-och-lara-upp-befolkningen/
https://www.bitchute.com/video/fucInKkHuLLv/
https://expose-news.com/2022/11/23/china-has-released-draft-national-social-credit-law/
https://expose-news.com/2022/11/23/china-has-released-draft-national-social-credit-law/


mRNA kan överföras från sex mellan de Vaxed och 

Unvaxed. Vetenskapliga bevis 

https://rumble.com/vz52ji-mrna-can-be-transmitted-from-sex-between-the-
vaxed-and-unvaxed.-scientific-.html 
 
 
 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter 
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