
KORRUPTIONEN DÖDAR ÅLDERSRIKA I SVERIGE 

Att sjukvården helt har negligerat den bästa behandlingen av patienter med 
Covid-19 är ett annat fasansfullt misstag. Sjukvården verkar inte läsa annan 
litteratur än läkemedelsreklam. 

 
Hade man använt sig av denna kombinationsterapi av C-vitamin och vitamin D3 
hade troligtvis ännu färre dött i Covid-19 i Sverige. 
 
Sjukvården i Sverige kunde ha förhindrat mer än 3 500 prematura dödsfall i 
Covid-19 per 2020-10-12 om sjukvården hade använt befintlig kunskap. 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA 

MEDBORGARE 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Socialstyrelsen, SBU, Läkemedelsverket, 
REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, 
KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, SVT/SR och alla Sveriges 
landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla 
landsting/regioner, får del av denna skrivelse 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och 
myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär 
dagboksblad med vändande e-post 
  

2020-10-16 

Bästa Stefan Löfven, minister Lena Hallengren, regeringen, riksdagen, 

socialstyrelsen, folkhälsomyndigheten, Sveriges alla regioner(fd landsting), 

SVT/SR och riksmedia, förhoppningsvis förstår ni alla att er främsta uppgift är 

att tjäna och betjäna nationen Sveriges medborgare/era uppdragsgivare 

HJÄLP TILL ATT SPRIDA VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK 

SANNINGEN OM CORONA BEDRÄGERIET SKA FRAM ÄVEN I 

SVERIGE 

CORONA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES 

MEDBORGARE 

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? 

 

Systematiskt och generellt BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, nationen 

Sveriges medborgare 

Om Verklighetens Sverige, citat 

 

Sjuksköterska: Regionernas rekommendationer torterar 

våra äldre till döds! 

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

 

 

MÅSTE SES OM CORONA BEDRÄGERIET 

Bl.a. om skadar och dödarverksamheten i Sverige under pågående 

CORONA BEDRÄGERIET 

 

Publicerat 2020-10-13, se den, mycket viktig information om CORONA 
BEDRÄGERIET mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, går att ställa 
in med svensk undertext, citat 

WORLD DOCTORS ALLIANCE Hearing #1 in Berlin, 

Germany 10 10 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=c5dvOkIRMfU&feature=share&fbclid=IwAR2KfWNfJvNGoR
d9emuMmDNHhDSsJXtMPE5g982ROGEgGM3bowoO_IDPUSw 

 
 

Se videon och sprid vidare, ca 18 min., citat 

NEW NUREMBERG TRAILS WILL BE ORGANIZED - THE 

MOMENT FOR CHANGE IS NOW - BLESS GERMANY 

https://www.bitchute.com/video/5VcauvqGDspL/ 

https://www.youtube.com/watch?v=o7NbOzKvs0o
https://www.youtube.com/watch?v=c5dvOkIRMfU&feature=share&fbclid=IwAR2KfWNfJvNGoRd9emuMmDNHhDSsJXtMPE5g982ROGEgGM3bowoO_IDPUSw
https://www.youtube.com/watch?v=c5dvOkIRMfU&feature=share&fbclid=IwAR2KfWNfJvNGoRd9emuMmDNHhDSsJXtMPE5g982ROGEgGM3bowoO_IDPUSw
https://www.bitchute.com/video/5VcauvqGDspL/


Ca 5 minuter, se video, citat 

WORLD LAWYERS SUE THE WHO 

https://www.bitchute.com/video/ZPtSr9JvPvaE/ 

 
 

Se videon, ca 27 minuter, sprid vidare, citat 

THE REALITY OF RT-PCR TESTING VERSUS CASES OF 

COVID-19 

 

PCR testing is an useless tool when used to test for a specific virus.  

In this excellent, Spiro Skouras recorded video, reproduced by BGB, there are 
various clips - including what Kary Mullis (the inventor of the PCR test) has to say 
about the accuracy of tests. The bottom line is that RT-PCR testing is wholly for 
research and laboratory use - it was NEVER designed to be a diagnostic tool. 
 

However, in their desperation, the medical fraternity who act for the 

governments, and ultimately the WHO (bought and paid for by the Bill & 

Melinda Gates Foundation) have hijacked the PCR test to try and hoodwink 
people into believing that a positive (more often than not false positive 
outcomes) do NOT indicate that someone who tests positive is either ill, 
contagious or a 'case'.  

 
They have caused confusion via the media, that positive test results = cases.  

 
This id a HUGE lie and totally misleading. It is designed to keep people in fear 
that there's a 'second wave' about to break out. 

This video reveals all! 

Slut citat 

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

 

 
 

 

CORONA BEDRÄGERIET DÖDAR/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN 

Folkhälsomyndigheten m.fl. inom skolmedicinens skadar och dödarverksamhet, och 
mainstream media, bistår uppenbart i DEPOPULATIONS AGENDAN, ett BROTT 
MOT MÄNSKLIGHET, med att undanhålla nationen Sveriges medborgare vad 
Björn Hammarskjöld delger och delgett sedan tidigare.  
 
 
 
Du förstår strax mera! 
 

 

 

 

 

https://www.bitchute.com/video/ZPtSr9JvPvaE/
https://www.bitchute.com/video/eQyXdoaxuOZH/


MEDICAL TYRANNY/ SKOLMEDICINEN DÖDAR 

 

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

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

 
Sjukvården i Sverige kunde ha förhindrat mer än 3 500 prematura dödsfall i 
Covid-19 per 2020-10-12 om sjukvården hade använt befintlig kunskap. 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK OM SKOLMEDICINENS 

SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET I SVERIGE 

 

 
Mycket viktig artikel av Björn Hammarskjöld, publicerad 2020-10-15, MÅSTE LÄSAS 
och spridas vidare i alla dina nätverk, citat 

KORRUPTIONEN DÖDAR ÅLDERSRIKA I SVERIGE 

 

Det är förskräckligt när "makthavarna" helt saknar kunskap om hur hälso- och 
sjukvård ska bedrivas. 
 
Att man tillsätter medicinska chefer i strid med Regeringsformens 12 kapitel 5 § där 
det klart framgår att det enbart är förtjänst och skicklighet som avgör när en chef ska 
tillsättas. Denna lag gäller såväl samtliga statliga, regionala som kommunala 
tjänstetillsättningar. Då gäller det att ha tillräckligt många akademiska examina inom 
rätta områden och ha publicerat många artiklar 
 
 
Politiska meriter inräknas inte. 
 
Men i verkligheten struntar man i förtjänst och skicklighet och tar den som är 
trognast partiet utan akademiska examina. Det finns ett bra ord för detta 
beteende 
 

KORRUPTION. 

 
Sverige anses ha en låg grad av korruption enligt de mätningar som görs. 
Mätningarna görs bara på privata företag. 
 

Korruptionsmätningarna görs aldrig inom den "offantliga" sektorn. 

Där finns och frodas korruptionen alldeles förfärligt mycket. 

 

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

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

personliga tjänstepersonsansvaret. 

 

Politiker och tjänstepersoner kan begå vilka brott som helst mot våra grundlagar och 
administrativa lagar och ingen kan ställas till svars för alla sina lagbrott. 



 

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

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

(saknade vokaler är a, e, e, o, u, sätt in dem på rätta platserna) regeringen saknar 
snart tre år senare ännu det minsta lilla förslag till lag. Verkar göra vad den kan för att 
skydda sin egen rygg. 
 
 

Att sjukvården helt har negligerat den bästa behandlingen av 

patienter med Covid-19 är ett annat fasansfullt misstag. Sjukvården 

verkar inte läsa annan litteratur än läkemedelsreklam. 

 

Docent Uffe Ravnskov fick in en debattartikel i Läkartidningen den 

20 april om att vitamin C i hög dos (mer än 10 g intravenöst per dag) 

skyddade mot cytokin storm och patienterna överlevde. Från och med den 21 april 
har det i Sverige dött mer än 3 000 personer i Covid-19.  
 

Med askorbatterapi skulle man därefter ha kunnat förhindra en 

prematur död hos omkring 2 500 personer medan endast omkring 

600 skulle ha dött. 

 

Om man sedan gåve befolkningen och patienterna vitamin D3 så att 

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

smittas av SARS-CoV-2. De som hade brist på D3 och smittades med SARS-CoV-2 
skulle bli snabbare friska med tillskott av vitamin D3. 

 

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

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

Sjukvården i Sverige kunde ha förhindrat mer än 3 500 prematura dödsfall i Covid-19 
per 2020-10-12 om sjukvården hade använt befintlig kunskap. 

 

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

Det går inte lika bra med selleri men vitamin D3 skyddar i betydligt högre grad (mer 
än 95 %) än vacciner som har en uppskattad skyddseffekt om ”50-60 %”. 
 
Läs mer 
https://anthropocene.live/2020/10/14/den-politiska-adelns-folkmord-pa-vara-skoraste-aldsta/  

 
 
Referenser: 
 
Uffe Ravnskov Läkartidningen  
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/04/goda-anledningar-att-prova-hoga-doser-c-
vitamin-vid-covid-19/  

 

https://anthropocene.live/2020/10/14/den-politiska-adelns-folkmord-pa-vara-skoraste-aldsta/
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/04/goda-anledningar-att-prova-hoga-doser-c-vitamin-vid-covid-19/
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/04/goda-anledningar-att-prova-hoga-doser-c-vitamin-vid-covid-19/


Humble, Pelling, Susanne Bejerot. Läkartidningen 
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/d-vitamin-kan-skydda-mot-svar-infektion-vid-
covid-19/  
 
Glöm inte att läsa kommentarerna i LT! 
 
Slut citat, sprid vidare i alla dina nätverk 

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

 

 

 
 
Läs gällande lag om BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN I SVERIGE 

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

mänskligheten och krigsförbrytelser 

Brott mot mänskligheten 

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

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

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

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

3. utsätter en person som ingår i gruppen för ett allvarligt sexuellt övergrepp 
genom våldtäkt, påtvingad prostitution eller annan till sitt allvar jämförbar 
gärning, 

4. i syfte att påverka den etniska sammansättningen av en befolkning eller att 
föröva andra svåra överträdelser av allmän folkrätt, frihetsberövar en kvinna 
som ingår i gruppen och som med tvång gjorts havande, 

5. förorsakar att en person som ingår i gruppen kommer i sexuellt slaveri eller, i 
strid med allmän folkrätt, kommer i tvångsarbete eller annat sådant 
tvångstillstånd, 

6. i strid med allmän folkrätt deporterar eller tvångsförflyttar en person som ingår 
i gruppen, 

7. i strid med allmän folkrätt frihetsberövar någon som ingår i gruppen, 
8. utsätter personer som ingår i gruppen för förföljelse genom att i strid med 

allmän folkrätt beröva dem grundläggande rättigheter på grund av politiska, 
rasmässiga, nationella, etniska, kulturella, religiösa, könsmässiga eller andra 
enligt allmän folkrätt otillåtna motiv, eller 

9. för en stats eller politisk organisations räkning, eller med dess tillstånd, stöd 
eller samtycke, i syfte att undandra en person i gruppen från rättsligt skydd 
under en längre tid, 

1. frihetsberövar denne om frihetsberövandet följs av en vägran att 
erkänna detta eller att lämna information om personens öde eller 
uppehållsort, 

2. sedan ett frihetsberövande skett vägrar att erkänna detta eller att lämna 
information om den frihetsberövades öde eller uppehållsort, eller 

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/d-vitamin-kan-skydda-mot-svar-infektion-vid-covid-19/
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/d-vitamin-kan-skydda-mot-svar-infektion-vid-covid-19/
https://kostkunskap.blogg.se/2020/october/korruptionen-dodar-aldersrika-i-sverige.html
https://lagen.nu/2014:406#P2S1


3. sedan en sådan vägran skett vidmakthåller frihetsberövandet. 

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

livstid. 

 

 
 
CORONA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN 
SVERIGES MEDBORGARE 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN 

 

NO CORONA PANDEMIC - PCR PANDEMIC - CORONA 

BEDRÄGERIET 

 

MÅSTE SES 

Publicerad 2020-10-15 av Dr. Reiner Fuellmich, går att få svensk textad, nu på 
engelska, se den och sprid vidare 

Money Talks Update 1 English 

https://www.youtube.com/watch?v=Kod8XTnhKGE 

 
 

 
Se också, ca 1 400 000 visningar, och sprid vidare i alla dina nätverk 

Crimes against Humanity 

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

 
Notera särskilt om CORONA BEDRÄGERIET mot Mänskligheten och Nationen 
Sveriges Medborgare 
Citat 
 

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

 

”Detta PCR-test är den enda grunden för, i Tyskland, men också över hela 
världen, att fastställa att vi har att göra med en pandemi. PCR-testerna kan inte 
och får inte användas för att avgöra om vi har att göra med en infektion.  
 
De är inte godkända för diagnostiska ändamål, och de kan inte heller det. De 
kan inte hitta någon infektion, de kan bara bestämma att ett specifikt fragment 
av en molekyl hittades i kroppen, men det kan vara vad som helst, det kan 
också vara rester, till exempel från processerna i kroppens eget 
immunsystems kamp mot förkylning och / eller eller något mer ofarligt.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Kod8XTnhKGE
https://www.youtube.com/watch?v=kr04gHbP5MQ


Testerna kan också ha en positiv effekt på papaya och andra saker, som under 
tiden också har skrivits om i media.  
 

Detta innebär att själva grunden, den faktiska grunden för att 

fastställa existensen av en pandemi, inte existerar alls ” 

(uttalande av Dr. Fuellmich, här, 12: 52-13: 55). 
Källa till ovan citerat 
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/03/konkurs-pa-grund-av-corona-pandemin-en-grupptalan-
av-tyska-dr-reiner-fuellmich/ 

 

 

 
 

CORONA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN 

SVERIGES MEDBORGARE 

Låt oss betänka Herman Görings ord vid 

Nürnbergrättegången: 

 
”Hur fick du det tyska folket att acceptera allt detta?" 
 
Göring: ”Det var lätt. Det har inget med nazism att göra, det har med 
människans natur att göra. Man kan göra det i en nazistregim, socialistregim, 
kommunistregim, i en monarki och även i en demokrati. Allt du behöver göra 
för att förslava människor är att SKRÄMMA dem. Om du kan tänka dig ett sätt 
att skrämma folk, kan du tvinga dem att göra vad du vill.” 
 
 
Se vidoen, citat 

Urgent Mass Global Action To Stop Unlawful Government 

https://www.youtube.com/watch?v=DH71CWEpN8g 
 

 
Se videon 

GODFATHER OF VACCINE UNDER OATH 

https://www.bitchute.com/video/XUYb5fwuZZ0x/ 

 
 
 

SVERIGES REGERING BÖR AVGÅ MED OMEDELBAR 

VERKAN 
Sveriges riksdag bör med omedelbar verkan instifta om att UTAN PERSONLIGT 
ANSVAR ska förpassas till soptippen. 
 
Sveriges riksdag bör med omedelbar verkan säkerställa att 
FÖRFATTNINGSDOMSTOL säkerställs. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gvB0vuM5bek
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/03/konkurs-pa-grund-av-corona-pandemin-en-grupptalan-av-tyska-dr-reiner-fuellmich/
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/03/konkurs-pa-grund-av-corona-pandemin-en-grupptalan-av-tyska-dr-reiner-fuellmich/
https://www.youtube.com/watch?v=DH71CWEpN8g
https://www.bitchute.com/video/XUYb5fwuZZ0x/


VARFÖR BESKYDDAS DEPOPULATIONS AGENDAN OCH CORONA 
BEDRÄGERIET AV SVERIGES REGERING, RIKSDAGEN, SOCIALSTYRELSEN, 
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN(ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR), SVT/SR OCH 

RIKSMEDIA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom särskilt ihåg 

GLOBALISTERNA MOT MÄNSKLIGHETEN 

AV MÄNNISKA PRODUCERAT DÖDLIGT BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN ÄR 
ORSAKEN TILL ATT WHO FÖRKLARADE CORONAVIRUS PANDEMI 

Skolmedicinen EN SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET= folkrättsbrott mot 

mänskligheten och NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE 

 

ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR 

DE SAMHÄLLSFARLIGAS KLAN, EN MAFFIA UTAN PERSONLIGT 

ANSVAR, ÄR ETT ENORMT HOT MOT NATIONEN SVERIGES 

MEDBORGARES LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA LIVSKVALITET 

 
DET STÖRSTA HOTET MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, 
DEMOKRATIN OCH RÄTTSSÄKERHETEN ÄR DE MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA I 
SVERIGES REGERING, SVERIGES RIKSDAG, SVERIGES ALLA REGIONER OCH  
DERAS MEDLÖPARE TJÄNSTEMÄN/TJÄNSTEKVINNOR INOM STAT, 
REGIONER OCH KOMMUNER 
 
Det krävs uppenbart ett ENORMT FOLKUPPROR FRÅN NATIONEN SVERIGES 
MEDBORGARE MED FULLSTÄNDIGT PERSONLIGT ANSVAR FÖR ATT VÄRNA 
DEMOKRATIN OCH RÄTTSSÄKERHETEN 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen  

 

VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR 

 

Syltryggarnas paradis     

Enormt många svenska medborgare är uppenbart missnöjda i Sverige. Väldigt 
många har drabbats, bevisligen, och enormt många är såklart oroliga för sina nära 
och kära. 

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? 

 



  

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/ 
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 

 

 
 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
https://soundcloud.com/ulf-bittner
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